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8.00 Tenisz, ATP-kupa, Ausztrália (Eurosport 2)
18.30 Női kézilabda-bajnokság, Zilah–Nagydisznód (TVR 1)
22.00 Labdarúgás, Angol Ligakupa: 
           Manchester United–Manchester City (Digi Sport 1)

• S P O R T E S E M É N Y E K  A  T E L E V Í Z I Ó B A N  H osszú Katinkának így lehe-
tősége van hetedik elsősége 

megszerzésére, amivel utolérheti a 
rekorder Egerszegi Krisztinát. A férfi -
aknál Liu Shaolin Sándor megvédheti 
címét. Carl Lewis tavalyi látogatása 
után idén ismét egy kilencszeres olim-

piai bajnok amerikai legenda lesz a 
gála sztárvendége az úszó Mark Spitz 
személyében. A győzteseket jövő csü-
törtökön, a Nemzeti Színházban sorra 
kerülő M4 Sport – Az Év sportolója 
gálán hirdetik ki, az ünnepélyes dí-
játadót az M4 Sport élőben közvetíti.

A három versenyben maradt 
jelölt kategóriánként

Férfi ak: Liu Shaolin Sándor (rövid-
pályás gyorskorcsolyázó), Michelisz 
Norbert (autóversenyző), Milák Kris-
tóf (úszó). 

Nők: Csipes Tamara (kajakos), 
Hosszú Katinka (úszó), Kapás Bog-
lárka (úszó).

Edzők: Danyi Gábor (Győri ETO, 
női kézilabda), Selmeci Attila (Milák 
Kristóf), Varga Zsolt (FTC, vízilabda).

Az Év csapata (egyéni sport-
ágak csapatversenye): férfi  rö-
vidpályás gyorskorcsolyaváltó (Liu 
Shaolin Sándor, Liu Shaoang, Burján 
Csaba, Krueger Cole, Varnyú Alex), 
női kajak négyes (Gazsó Alida Dóra, 
Csipes Tamara, Medveczky Erika, 
Bodonyi Dóra), női teniszpáros (Ba-
bos Tímea, Kristina Mladenovic).

Az Év csapata (klasszikus csa-
patsportok): FTC-Telekom Waterpo-
lo (férfi  vízilabda), Győri Audi ETO 
KC (női kézilabda), női jégkorong-vá-
logatott.

Az Év férfi  labdarúgója: Dibusz 
Dénes (FTC), Gulácsi Péter (RB Leip-
zig), Szoboszlai Dominik (Salzburg).

Az Év női labdarúgója:  Csiszár 
Henrietta (Bayer Leverkusen), Ja-
kabfi  Zsanett (VfL Wolfsburg), Vágó 
Fanny (St. Pölten, Ferencváros).

Mindkét Fülöp a Sepsi OSK-nál
Két játékos érkezését jelentette be tegnap Hadnagy Attila, a Sepsi OSK 
klubigazgatója. Az 1. ligás háromszéki futballcsapatnál folytatja Ko-
vács Lóránt és Fülöp Loránd. Kovács Lóránt Kolozsváron nevelkedett, 
de a magyar NB I-ben folytatta pályafutását, előbb a Szombathelyi 
Haladás, majd az Újpest FC labdarúgója volt. A Sepsi vezetőségének 
sikerült megegyeznie a Puskás Akadémiával egy kölcsönszerződésben 
is, amelynek értelmében Fülöp Loránd is a Sepsi OSK-nál folytatja, ahol 
bátyja, István is futballozik. A kisebbik Fülöp testvér számára nem ide-
gen a piros-fehér mez, hiszen néhány évvel ezelőtt már megfordult az 
akkor még harmadosztályban szereplő szentgyörgyi együttesnél. A 22 
éves csatár ezt követően az FC Botoșani csapatában szerepelt, innen 
pedig a Puskás Akadémiához igazolt, de bemutatkozott már a román 
utánpótlás-válogatottban is.

• RÖVIDEN 

Közülük kerülnek ki az év sportolói és edzői

Z Á T Y I  T I B O R

A kvalifi kációs időszak le-
jártával a CONIFA január 
4-én nyilvánosságra hozta 

a 2020-as vébé mezőnyének ösz-
szetételét: Afrikából Matabeleland, 
Kabilia, Dárfúr és Nyugat-Szahara; 
Ázsiából Tamil Eelam, Pandzsáb és 
a Japánban élő koreaiak csapata; 
Észak-Amerikából Cascadia; Óceá-
niából az Australian First Nations 
együttese; Dél-Amerikából Ma-
puche; Európából Dél-Oszétia, Nyu-
gat-Örményország, Kernow, Jersey és 
a címvédő Kárpátalja; továbbá Cha-
gos-szigetek (Indiai-óceán). A vébét 
eredetileg Szomáliföldön rendezték 
volna, ám több válogatott is tiltako-
zását fejezte ki a helyszín miatt, így 
végül Észak-Macedónia lesz a hely-
szín.

A felsoroltak közül tehát hiány-
zik Székelyföld válogatottja, to-
vábbá nincs ott a vébén a londoni 
tornán ezüstérmes Észak-Ciprus, 
illetve a bronzérmes Padánia sem. 
Wenczel Kristófnál, Székelyföld 

válogatottjának elnökénél érdek-
lődtünk az okokról. „Az egész hát-
terében az áll, hogy tavaly rossz 
kvalifi kációs rendszert fogadtak el 
a közgyűlésen. Eleinte senki sem 
vette észre, csak nemrég derült 
ki, hogy nem megfelelő” – kezdte 
Wenczel. A kvalifi kációs rendszer 
egyik nagy problémája, hogy arány-
talan a kontinensek közti eloszlás: 
míg Afrikának kilenc CONIFA-tagja 
van, három helyet kapott a vébén, 
Ázsia tizenegy csapattal ugyancsak 
hármat, míg a CONIFA legtöbb vá-
logatottját adó kontinens, Európa 
huszonkilenc csapatra négy helyet 
kapott. „A közgyűlésen egyöntetű-
en elfogadtuk, hogy minden kon-
tinens kapjon majd kvalifi kációs 
helyet a vébére, ám végül nagyon 
aránytalan lett az elosztás. Én már 
korábban jeleztem a végrehajtó bi-

zottság felé, hogy rosszul számolják 
a kvalifi kációs helyeket, ám nem 
változtattak rajta. Remélem az idei 
közgyűlésen mindent tisztázunk” 
– folytatta, majd hozzátette, csupán 
minimális lehetőséget lát arra, hogy 
Székelyföld válogatottja ott legyen a 
május 30. és június 7. között Szkop-
jéban rendezendő tornán.

Wenczel kiemelte, a vb-kvalifi ká-
ciós rendszer másik hátulütője az is, 
hogy nem veszi fi gyelembe az Euró-
pa-bajnokságok meccseit. „Ebben 
azért van valami logika is, hiszen 
azok, akik nem jutottak ki az Eb-re, 
kétszeresen lettek volna büntetve, 
mivel más úton egy év alatt nem 
tudnak lejátszani négy-hat meccset. 
Azok számára pedig, akik részt vet-
tek az Eb-n, pénzben és időben sem 
megoldható, hogy az adott évben 
további mérkőzéseket játsszanak. 

Korábban én azt javasoltam, hogy 
a kvalifi kációs helyeket arányosan 
osszuk szét a kontinensek CONI-
FA-szervezetei között, és majd azok 
döntsék el, milyen csapatok vesznek 
részt a vébén. Ha megnézzük a me-
zőnyt, olyan alapcsapatok nincsenek 
ott, mint Padánia, Észak-Ciprus, Niz-
za, Isle of Man, és még sorolhatnám. 
A címvédő Kárpátalja ott van, ám a 
londoni vébé után kirobbant botrány 
miatt (az aranyérmet nyert válogatott 
tizennégy tagját kitiltották Ukrajná-
ból – szerk. megj.) biztosan nem fog-
nak tudni csapatot összeállítani. A 
pénzügyi gondok és a kiutazás miatt 
várhatóan ezúttal is sok visszalépés 
lesz a vébéről, ezért is látok egy hal-
vány esélyt arra, hogy Székelyföld is 
ott lehet majd a mezőnyben” – mond-
ta Wenczel, aki egyben a CONIFA 
egyik alelnöke.

Amennyiben nem lesz ott a vé-
bén, valószínűleg nem marad mér-
kőzés nélkül a válogatott 2020-ban. 
„Az az elképzelés, hogy ha nem 
veszünk részt a vébén, akkor ren-
dezünk egy négycsapatos tornát 
Csíkszeredában vagy Székelyud-
varhelyen, és oda olyan csapatokat 
hívunk meg, amelyek nem szerepel-
nek a világbajnokságon. Ebben az 
ügyben már zajlanak az egyezteté-
sek” – zárta a beszélgetést Wenczel.

Székelyföld válogatottját 2014-
ben alapították, azóta minden világ-
eseményen részt vett. A 2016-os ab-
háziai vébén kilencedik, 2018-ban, 
Londonban negyedik lett, a 2015-ös 
debreceni Eb-n hatodik helyen vég-
zett, a 2017-es észak-ciprusi Eb-n 
bronzérmet szerzett, a tavalyi, Arcah 
köztársaságbeli kontinenstornán pe-
dig nyolcadik pozícióban zárt.

Székelyek nélküli CONIFA-vb
Több neves válogatott is a kvalifikációs rendszer áldozata lett
• Negyedik világ-
bajnokságát rendezi 
a Független Labda-
rúgó-egyesületek 
Szövetsége (CONIFA), 
idén nyáron tizenhat 
válogatott gyűl össze 
Észak-Macedóniában. 
Nem tagja viszont a 
mezőnynek az előző, 
2018-as londoni világ-
bajnokságon negyedik 
helyezett Székelyföld.

Ha nem lesz ott a vébén, saját tornát rendezhet Székelyföld válogatottja   ▴  KORÁBBI  FELVÉTEL:  PÁL ÁRPÁD

• A férfiaknál Liu Shaolin 
Sándor, Michelisz Norbert 
és Milák Kristóf, a nők-
nél pedig Csipes Tamara, 
Hosszú Katinka és Kapás 
Boglárka került a legjobb 
három közé az M4 Sport – 
Az Év Sportolója 2019 Gála 
szavazásán – jelentették 
be tegnap. 




