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 » RÖVIDEN

Az új listavezetőt fogadja 
a Kolozsvári CFR
A Liga 1 újdonsült listavezetőjét 
fogadja a Kolozsvári CFR élvonal-
beli labdarúgócsapata a hétvégi 
21. fordulóban. A Giurgiui Astra 
a múlt hétvégén előzte meg a 
fellegváriakat az alapszakasz 
összetettjében, ahol most 40 
ponttal állnak az első helyen. A 
CFR-nek 38 pontja van. A ranga-
dójuk hétfőn 20 órakor kezdődik. 
Szintén a 21. fordulóban rendezik 
a Dinamo–Sepsi OSK (péntek, 
20.30 óra), a Clinceni–Botoșani 
(szombat, 13), a Iași–Medgyes 
(szombat, 15), a Craiova–Volun-
tari (szombat, 20), a Târgoviște–
Hermannstadt (vasárnap, 18) és a 
Viitorul–FCSB (vasárnap, 20.30) 
összecsapásokat.
 
Alina Vuc lett az év birkózója
 Romániában
Az idei világbajnokságon ezüst-
érmet szerző és a jövő évi tokiói 
olimpiai játékokra kvalifi kált 
Alina Vuc vehette át a Román Bir-
kózószövetség szerda esti gáláján 
az év legjobbjának járó díjat. A 26 
éves resicabányai sportoló pálya-
futása során harmadjára veheti át 
ezt az elismerést, de bízik benne, 
hogy nem utoljára. „A 2020-as 
esztendő nagyon nehéz lesz, de 
szerencsére már nem kell ag-
gódnom az olimpiai kvalifi káció 
miatt. Az a célom, hogy a lehető 
legjobban felkészüljek, és remél-
hetőleg érmet is szerzek majd” 
– mondta. A 2019-es esztendő 
legjobb edzőjévé különben a női 
válogatott kapitányát, Nikolay 
Stoyanovot választotta a sportági 
szövetség, miközben a felnőttek 
között a legsikeresebbnek Incze 
Krisztát ítélték meg, aki az Euró-
pa-bajnokságon ezüstérmes lett.
 
Babos, Andreescu és Barty is 
a WTA díjazottjai között
A Babos Tímea, Kristina Mladeno-
vic kettős lett az év párosa a női te-
niszversenyeket szervező WTA-nál. 
A szervezet honlapja emlékeztet: a 
duó 2019-ben előbb döntőt játszott 
az Australian Openen, majd a Ro-
land Garroson diadalmaskodott, 
később pedig megvédte címét a 
világbajnokságot jelentő év végi 
Bajnokok Tornáján. A WTA öt 
kategóriában díjazta 2019 leg-
jobbjait: az év játékosa az ausztrál 
Ashleigh Barty lett, aki amellett, 
hogy világranglista-vezetőként 
zárta az évet, a Roland Garroson 
és az évzáró vb-n is első lett, 
négy tornát nyert meg, 57 mér-
kőzésgyőzelme pedig a legtöbb 
volt az évben. A legtöbbet fejlődő 
játékosa az amerikai Sofi a Kenin 
lett, aki idén nyerte pályafutása 
első tornáját, három trófeát szer-
zett, és a világranglista 14. helyén 
zárta az évet. Az év felfedezettje 
a kanadai Bianca Andreescu, aki 
tavaly ilyenkor csak 178. volt a 
WTA-rangsorban, idén azonban 
a US Open mellett győzni tudott 
Indian Wellsben és Torontóban 
is, ezzel pedig a világranglista 5. 
helyéig lépett előre. Az év vissza-
térőjének a svájci Belinda Bencicet 
választották, aki idén első tornáját 
nyerte 2015 óta, a US Openen pe-
dig a legjobb négyig jutott, és ott 
volt a világbajnokságon is.

Csak az öt európai topliga 
képviselői maradtak talpon 
a labdarúgó-Bajnokok Ligája 
egyenes kieséses szakaszára. 
A héten lezárult csoportkör 
után hétfőn sorsolják a nyol-
caddöntők párosításait.
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L ezárult a Bajnokok Ligája cso-
portköre, az utolsó forduló 
szerdai játéknapja után pedig 

az A csoportból a Paris Saint-Ger-
main és a Real Madrid, a B-ből a 
Bayern München és a Tottenham, 
a C-ből a Manchester City és az 
Atalanta, a D-ből pedig a Juventus 
és az Atlético Madrid csatlakozott a 
nyolcaddöntő mezőnyéhez. Utóbbi 
az utolsó fordulóban váltott jegyet 
a sereghajtó Moszkvai Lokomotiv 
elleni 2-0-s hazai győzelmével, 
miközben a Bayern Leverkusen az 
Európa Ligában folytatja, hiszen a 
Juventustól elszenvedett 2-0-s ve-
resége ellenére megőrizte harma-
dik helyét a négyesben. Az Európa 
Ligába került a Sahtar Donyeck 
is – a C négyesben a Zágrábi Di-
namo maradt sereghajtó –, de az 
A négyesben harmadik Brugge is 
– maga mögött tartotta a Galata-
sarayt – valamint az Olympiakos 
is, amelyik 1-0-ra legyőzte hazai 
pályán a Crvena zvezdát, amelyik 
emiatt a B csoport sereghajtójaként 
búcsúzik.

Mindezek után a legjobb ti-
zenhat között, a sorozat történe-
tében először csak az öt topbaj-
nokság képviselői folytathatják 
a BL-ben, hiszen Angliából a 
Liverpool, a Chelsea, a Totten-
ham és a Manchester City, Fran-
ciaországból a Lyon és a PSG, 

AZ ÖT LEGERŐSEBB EURÓPAI PONTVADÁSZAT KÉPVISELTETI MAGÁT A KIESÉSES SZAKASZBAN

Az elit bajnokságoké maradt a BL

Teljes a BL-mezőny. Az Atlético is beszaltózott a legjobb tizenhat közé

 » Angliából 
a Liverpool, 
a Chelsea, a 
Tottenham és a 
Manchester City, 
Franciaországból 
a Lyon és a PSG, 
Németországból a 
Borussia Dort-
mund, Leipzig és a 
Bayern München, 
Olaszországból a 
Nápoly, a Juventus 
és az Atalanta, 
Spanyolországból 
pedig a Barcelona, 
a Valencia, a Real 
Madrid és az Atlé-
tico Madrid vár a 
hétfői sorsolásra.

Németországból a Borussia Dort-
mund, Leipzig és a Bayern Mün-
chen, Olaszországból a Nápoly, 
a Juventus és az Atalanta, Spa-
nyolországból pedig a Barcelona, 
a Valencia, a Real Madrid és az 
Atlético Madrid vár a hétfői sorso-
lásra. Az Európai Labdarúgó-szö-
vetség (UEFA) hivatalos honlapja 
alapján a Barcelona, a Bayern 
München, a Juventus, a Leipzig, a 
címvédő Liverpool, a Manchester 
City, a PSG és a Valencia lesznek 
kiemeltek. Azonos csoportból to-
vábbjutott és azonos országbeli 
együttesek még nem kerülhetnek 
össze a következő szakaszban.

Az idei csoportkör kilencvenhat 
mérkőzésén egyébként összesen 
308 gól esett, amivel megdőlt a 
2017-ben jegyzett 306 találatos 
rekord. A legtöbb találatot a B 

négyesben jegyezték, ami szin-
tén csúcsot döntött a Bayern 24, 
a Tottenham 18, az Olympiakosz 
8 és a Crvena zvezda 3 találatá-
val. Hétfőn sorsolják majd az Eu-
rópa Liga tizenhatoddöntőjének 
a menetét is. A BL-ből a Sahtar 
Donyeck, a Salzburg, az Interna-
zionale, a Benfica, az Ajax, a Bru-
ges, az Olympiakosz és a Bayer 
Levekusen csatlakozik a második 
számú klubtorna csoportkörének 
továbbjutó mezőnyéhez. A BL-ből 
átkerült csapatok közül az Ajax, 
a Benfica, az Inter és a Salzburg 
is kiemelt lesz, de a Celtic, az Es-
panyol és a Sevilla is az első ka-
lapból várja a sorsolást. Az EL-ti-
zenhatoddöntőiben még szintén 
nem kerülhetnek össze azonos 
csoportból továbbjutott és azonos 
országbeli csapatok.
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„Románia esélyei a jövő évi tokiói 
nyári olimpián 0,05 százaléko-

sak, azaz annyi, amennyit az állam 
a sportra költ” – fogalmazott Mihai 
Covaliu, a Román Olimpiai- és Sport-
bizottság (COSR) elnöke csütörtökön, 
hozzátéve azért, hogy 12–15 érmet el-
várnának a soron következő ötkarikás 
játékokon. „Ez a sportági szövetségek 
vágya, de megismétlem: a valóság 
sokkal kegyetlenebb, a COSR technikai 
bizottsága szerint 4–6 érem a reális, a 
képességeket alapul véve, optimistán 
is valahol 7-8 éremre számíthatunk” – 
mondta a sportvezető.

Covaliu több sportszakember és 
politikus társaságában egy szakmai 
megbeszélést követően nyilatkozott, 
a tanácskozás során pedig egyönte-
tűen arra a következtetésre jutottak, 
hogy a rendszert alapjaiban kellene 
megváltoztatni a sport fellendítése ér-
dekében. „Ahogyan Ion Țiriac (szerk. 
megj: a Román Teniszszövetség elnö-
ke) is mondta, a probléma az óvodától 
indul. Ha nem kezdjük el kicsi kortól 

a sportolást, nem fogjuk megszeretni 
és nem fogunk abba az irányba fej-
lődni. Onnan az iskola felé terelődik 
az irány, ahol nem a testnevelés órák 
száma, hanem azok minősége a fon-
tos” – ecsetelte. Meglátása szerint a 
versenysport csak az olyan kivételek-
nek köszönhetően evickél, mint ami-
lyenek Simona Halep, Cristina Neagu, 
az evezősök vagy Marian Drăgulescu, 
de a rendszer már nem termel ki olyan 
utánpótlást, akikre az érmeket alapoz-
ni lehetne.

A milliárdos üzletember Țiriac, aki 
korábban az olimpiai bizottságot is irá-
nyította eltűntnek nevezte a romániai 
sportot. „A sydney-i olimpián 26 érmet 
szereztünk 300 ezer dolláros költség-
vetéssel. Nekem ebben nincs semmi 
érdemem, az a régi rendszer öröksége. 
300 ezer dollár költségvetésünk volt egy 
egész évre, miközben csak a repülőút 
Sydney-be 628 ezer dollárba került. 
Ha versenysportot szeretnénk, akkor 
radikális lépéseket kell tennünk. Az 
összes sportszövetséget rendeljük az 
olimpiai bizottság alá, alkalmazzunk 
500 személyt és az egész országgal 

ismertessék meg a versenysportot. A 
sportminisztérium kezdje el a munkát 
az ovodák szintjén, a COSR-től pedig 
a következő két olimpián ne kérjenek 
semmit, mert nem fog tudni nyújtani 
semmit. Talán csak Halep a kivétel, 
vagy Drăgulescu, de a romániai sport-
nak nincs honnan érmet aratnia, mert 
nem vetette el a magjait” – mondta. Ta-
pasztalata szerint lenne pénzügyi keret 
olyan olimpiai óvodákra, amilyeneket 
régen elképzelt, de a bürokrácia miatt 
nem valósultak meg. Szerinte minden 
sportvezetőnek az „asztalra kellene 
csapnia”, hogy nagyobb költségvetést 
kiharcoljanak, mert meglátása szerint 
mindegy hogy 3,5 vagy 4 százalékos az 
országos defi cit, így is úgy is „semmik 
vagyunk”. „Három–hat havonta válto-
zik a kormány és mindig egy új sport-
miniszter érkezik hatalmas szívvel, de 
utána szívtelenül távozik, miközben 
mi, itt a sportban továbbra is itt mara-
dunk” – fogalmazott Țiriac. Népirtásnak 
nevezte azt, ami a hazai sporttal történt, 
és véleménye szerint együtt kellene Lu-
dovic Orban miniszterelnök elé lépniük 
a változás érdekében.

Radikalizmussal állítanák meg a „sportgenocídiumot”

 » „A romániai 
sportnak nincs 
honnan érmet 
aratnia, mert 
nem vetette el a 
magjait” – mond-
ta Ion Ţiriac.




