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Magyarország otthon, Románia
Montenegróban selejtez
Házigazdája lehet Magyarország 
március 19–22-én a női kézilab-
dázók egyik olimpiai selejtező-
tornájának, amikor is Győrben 
Oroszország, Szerbia és Kína leg-
jobbjait fogadja a tokiói részvétel-
ért. Románia eközben Podgoricán 
fog szerepelni, ahol a házigazda 
Montenegró mellett Norvégia és 
Észak-Korea próbál meg kijutni a 
jövő évi ötkarikás seregszemlére. 
A négyesekből az első két helyezet-
tek váltanak jegyet az olimpiára.
 
Új légiósokat igazolt
a Csíkszeredai Sportklub
Két új légiós érkezését jelentet-
te be a Csíkszeredai Sportklub 
jégkorongcsapata: az Erste 
Liga éllovasa az orosz Makszim 
Vesutkin csatár után leigazolta 
Logan Pyett hátvédet is. A 31 éves 
kanadai ifj úsági világbajnok volt 
2006-ban, és ugyanabban az esz-
tendőben a Detroit hetedik körös 
választottja volt az NHL-draft on. 
2008-tól öt éven keresztül az AHL-
ben játszott, majd Oroszországba 
igazolt, ahol két szezont töltött el a 
KHL-ben. Ezt követően meghívták 
a Philadelphia edzőtáborába, és a 
szezont a Lehigh Valley Phantoms 
csapatánál kezdhette volna el, de 
a bal lábában szarkómát találtak, 
a rák egyik fajtájával diagnoszti-
zálták. Felépülése után a fi nn és 
az ázsiai ligában játszott, most 
pedig Dániából, a Frederikshavn 
White Hawks együttesétől érkezett 
Székelyföldre. Az orosz csatár az 
elmúlt szezonban a Gyergyói HK-
ban szerepelt, majd Szlovákiába 
igazolt. A Sportklubnak immár 
kilenc légiósa van, de a mérkő-
zésekre csak hat külföldi hokist 
nevezhet. A kék-fehérek lapzár-
tánk után a Román Kupa döntőjé-
ben, Brassóban léptek pályára az 
ellen a Gyergyói HK ellen, amelyik 
a csoportkörben épp a házigazda 
Coronát győzte le a fi náléért.
 
A Liverpool nyerte a klubvébét
Az európai Bajnokok Ligája-győztes 
Liverpool labdarúgócsapata nyerte 
meg az idei klubvilágbajnokságot, 
miután a döntőben 1-0-ra legyőzte 
a dél-amerikai Libertadores-ku-
pa-győztes brazil Flamengo együt-
tesét. A román Răzvan Lucescu 
által edzett al-Hilal együttese végül 
negyedik lett, a bronzmérkőzést 
büntetőrúgásokkal 3-2-re elbukta 
a mexikói Monterreyjel szemben. 
Idén a katari Dohában rendezték 
a viadalt. Jövőre is ott lesz, majd 
2021-ben az új kiírás szerint ren-
dezendő eseménynek Kína lesz a 
házigazdája.
 
Pótolta Grimsbőt a Győri ETO
A Győri Audi ETO hároméves 
szerződést kötött a francia kézi-
labda-válogatott kapusával, Laura 
Glauserrel – számolt be a győri 
klub honlapja. Az olimpiai ezüst-
érmes és Európa-bajnok hálóőr a 
Metz csapatától, a szezon végén 
visszavonuló Kari Aalvik Grimsbö 
helyettesítésére érkezik a győri-
ekhez, és a nyáron csatlakozik a 
kerethez. A Metz, mint ismeretes, 
a Bajnokok Ligája A csoportját, 
a Győri ETO pedig a D csoportot 
nyerte meg.

„Téli bajnokként” zárja a 2019-
es esztendőt a Kolozsvári CFR 
élvonalbeli labdarúgócsapata 
a Liga 1-ben, de az Európa 
Ligában is versenyben maradt 
fellegváriakat megbüntette a 
Román Labdarúgó-szövetség 
(FRF). A szervezet illetékes 
bizottsága az Astrát is szank-
cionálta, ám még mindkét 
határozat megfellebbezhető 
a Nemzetközi Sportdöntőbíró-
ságon (CAS).
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A címvédő Kolozsvári CFR lab-
darúgócsapata lett a Liga 
1 „téli bajnoka”, miután az 

idei év utolsó fordulójában 4-0-ra 
legyőzte idegenben a sereghajtó Vo-
luntari gárdáját. A fellegváriak az 
alapszakasz jelentős hányadában 
élen álltak a hazai pontvadászat 
összetettjében, de miközben hazai 
pályán verhetetlen volt, idegenben 
négy hónap után tudott most szom-
baton ismét nyerni. A három pont 
mintegy ajándék is volt a vezető-
edző Dan Petrescunak, aki tegnap 
ünnepelte 52. születésnapját. A Ro-
mán Labdarúgó-szövetség (FRF) 
licenc adó testületének fellebbviteli 
szerve ugyanakkor belerondított a 
szakember ünneplésébe, hiszen a 
rentabilitási szabályok megsértése 
miatt játékos igazolási tilalommal 
sújtotta a Sevilla elleni Európa Li-

A FELLEGVÁRIAK A NEMZETKÖZI SPORTDÖNTŐBÍRÓSÁGHOZ FORDULNAK AZ FRF BÜNTETÉSE MIATT

„Téli bajnok” a Kolozsvári CFR

Ötkarikás előkészületek. Az olimpiai fáklya már úton van, a sportolók januárban utaznak

 » A Román 
Labdarúgó-szö-
vetség (FRF) 
licencandó 
testületének 
fellebbviteli szer-
ve játékosigazo-
lási tilalommal 
sújtotta a Sevilla 
elleni Európa 
Liga-tizenha-
toddöntőre is 
készülő Sza-
mos-partiakat 
a rentabilitási 
szabályok meg-
sértése miatt.

ga-tizenhatoddöntőre is készülő Sza-
mos-partiakat. A CFR másodedzője, 
Alin Minteuan szerint kellőképp 
népes keretük van ahhoz, hogy „túl-
éljék” a szankciót, ugyanakkor még 
bíznak abban, hogy a Nemzetközi 
Sportdöntőbíróság (CAS) eltörli azt. 
Huszonegy nap áll a rendelkezé-
sükre a fellebbezésre, Bogdan Mara 
sportigazgató pedig biztos abban, 
hogy sikerrel járnak, hiszen az Eu-
rópa Labdarúgó-szövetség (UEFA) 
korábban már megbüntette őket a 
pénzügyi fair play megsértéséért. 
„Kétszer ugyanazért a vétekért nem 
büntethetnek. Nyerünk a CAS-nál. 
Az FRF minden egyes ügyét elveszí-
tette a CAS-nál” – mondta. Az FRF 
illetékes testülete különben pénte-
ken a Giurgiui Astrát is megbüntette, 
három pontot vont le tőle, amiért a 
klubnak tartozásai vannak az adóha-
tóság felé. A csapat a 22. fordulóban 
3-1-re legyőzte ugyan hazai pályán a 
Clinceni együttesét, de az összetett-
ben 40 ponttal maradt, miközben a 
CFR 44 ponttal telel az élen. Győze-
lemmel zárta az évet a Botoșani és a 
Medgyes is. Előbbi a Dinamo ellen 
nyert hazai pályán 1-0-ra, míg utóbbi 
a Viitorult múlta felül szintén hazai 
1-0-s sikerrel. A Hermannstadt is 
győzelemmel zárta az évet, de újfent 
vezetőedzőt keres, mert a Iași elleni 
1-0-ás sikert követően Eugen Neagoe 
bejelentette távozását. A szakember 
idény közben, október másodikán 
vette át a bennmaradásért küzdő 
szebeniek irányítását – Costel Ena-
chét váltotta a kispadon –, de beval-
lása szerint a vezetőség nem akarta 

teljesíteni kéréseit a keret megerősí-
tése érdekében. „Elmondtam, hogy 
mit szeretnék januártól, de szerintük 
az nagyon nehéz lenne. Én csak any-
nyit szerettem volna, hogy erősödjön 
a csapat, de úgy tűnik, ez nem lehet-
séges. Úgy gondolom, hogy kihoz-
tam a maximumot” – fogalmazott. 
A Hermannstadt klubját irányító 
Iuliu Mureșan elmondása alapján 
Neagoe tizenkét játékost el akart 
küldeni, helyükre pedig nyolc-tíz 
új futballistát hozott volna. „Mond-
tam, hogy ezt nem lehet, legalábbis 
a Hermannstadtnál nem. De sze-
rintem nincs is szükség ilyen nagy 
változtatásra. Természetesen mi is 
akarunk pár játékost hozni, lehet, 
ugyanannyi távozik is, de én mindig 
is azt az elvet vallottam, hogy először 
igazoljunk, és utána küldjünk el fut-
ballistákat, hogy be legyünk bizto-
sítva” – magyarázta. Hangsúlyozta, 
hogy január első napjaiban szeret-
nék kinevezni az új vezetőedzőt, aki 
jó eséllyel az a Vasile Miriuță lesz, aki 
a elmúlt szezonban megmentette a 
szebenieket az élvonalbeli kieséstől.

Sajtóhírek alapján a Voluntari-nál 
is leváltják Cristiano Bergodi edzőt, 
aki 8 ponttal „hagyja” a csapatot az 
utolsó helyen. Az is biztos, hogy a 
Clinceni az utolsó előtti helyen telel, 
a Hermannstadt viszont megelőzte a 
tabellán a Iași-t, ezért bár az alsóház-
ban, de nem az osztályozóra jutást 
jelentő 12. helyről várja a februári 
folytatást. Lapzártánk után még két 
mérkőzést rendeztek, hogy az alap-
szakaszból hátramaradt négy fordu-
lót a téli szünet után játsszák le.
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Romániát 35, Magyarországot 23 
sportoló képviseli a Lausanne-ban 

január 9. és 22. között rendezendő 
harmadik téli ifj úsági olimpián. Mind-
két ország tíz szakágban lesz érintett, 
utóbbi történetének legnépesebb 
csapatával utazhat el a fi atalok szá-
mára kiírt ötkarikás eseményre. 
A Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) 
honlapjának tájékoztatása szerint 
a magyarok két részletben, január 
7-én, illetve 16-án utaznak el Svájc-
ba. A sportolókat két olimpiai falu-
ban helyezik el, a gyorskorcsolyázó 
Bíró Hanna St. Moritzban, a többiek 
Lausanne-ban laknak majd.

A MOB közleménye alapján az MTI 
emlékeztetett rá, hogy jégkorongban 
az előző két ifj úsági olimpián már in-
dultak magyarok egyéni ügyességi 
versenyben, melyben két ezüstérmet 
szereztek. A 2020-as játékokon először 
rendeznek 3 × 3-as jégkorongtornát 
mindkét nem számára nyolc-nyolc
válogatott részvételével. Az egyes csa-
patokat több nemzet fi ataljaiból állít-
ják össze. A nemzetközi szövetség a 
nemzeti selejtező eredményei alapján 
Magyarországról négy lány és három 
fi ú mezőnyjátékost, továbbá egy-
egy kapust hívott meg. Az Antal Előd 
edzette romániai hokisokat két lány 
és egy fi ú képviselheti, de biatlonban 

hat, bobban három, gyorskorcsolyá-
ban két, síugrásban négy, alpesi sí-
ben két, szánkóban hat, túrasízésben 
négy, sífutásban négy, hódeszkában 
pedig egy romániai versenyző áll majd 
rajthoz a svájci seregszemlén. A meg-
nyitón a 15 éves túrasíző Gheorghe Pet-
ruț Jinga lesz a zászlóvivő.

A 14 és 17 év közötti fi atalok számá-
ra kiírt lausanne-i játékokon 8 sport-
ág 16 szakágában, 81 versenyszám-

ban avatnak bajnokot, 34 fi ú és lány 
egyéni győztes, illetve 13 vegyes csa-
pat állhat fel a dobogó legmagasabb 
fokára. A versenyszámokra kvalifi ká-
ciós rendszer alapján kaptak meghí-
vást a sportolók.

A magyarok az előző két ifj úsági 
olimpián összesen négy ezüst- és két 
bronzérmet szereztek, Románia dicső-
séglistáján egy arany- és egy bronzé-
rem szerepel.

Népes kerettel készülnek a téli ifj úsági olimpiára

 » Románia és 
Magyarország 
egyaránt tíz 
szakágban lesz 
érdekelt a téli 
ifjúsági olimpián.




