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A tavalyi szezon után ismét 
Vasile Miriuțától várja a 
Hermannstadt labdarúgócsa-
pata, hogy megmeneküljön az 
élvonalból való kieséstől. Az 
edző fél évre szóló szerződést 
írt alá, és optimista az esélyei-
ket illetően.

 » KRÓNIKA

A várakozásoknak megfelelő-
en Vasile Miuriuță lett ismét 
a Hermannstadt élvonalbeli 

labdarúgó-csapatának vezetőedző-
je. Az 51 éves szakembert tegnap 
hivatalosan is bemutatták a sze-
beni klubnál, de egyelőre csak hat 
hónapra szóló szerződést kötött, 
amelyet lejártakor további egy évre 
meghosszabbíthatnak. Irányában 
az elvárás természetesen az élvonal-
beli kiesés elkerülése, pont az, amit 
az elmúlt szezonban megvalósított. 
Akkor az osztályozón kiharcolt 
bennmaradás ellenére útja külön-
vált az erdélyi együttessel, a magyar 
élvonalba szerződött, ahol a Kisvár-

AZ 51 ÉVES LABDARÚGÓEDZŐ A SZEZON VÉGÉIG SZÓLÓ SZERZŐDÉST KÖTÖTT A KIESÉS ELLEN KÜZDŐ HERMANNSTADTTAL

Vasile Miriuță visszatért Nagyszebenbe

Beporozódott a KTM. Gyenes Mani kategóriájában másodikként célba érve is vezet az összetettben

 » „Maradt pár 
játékos azok 
közül, akikkel 
együtt dolgoz-
tam, de a keret 
jól irányba válto-
zott” – mondta 
tegnapi bemuta-
tásakor Miriuță.

dával ért el sikereket. A Hermanns-
tadt azóta két edzőt is „elfogyasztott”. 
Előbb Costel Enache irányította a 
kispadot, majd Eugen Neagoe, aki a 
téli szünet előtt távozott.

Miriuță tegnapi sajtótájékoztató-
ján optimistán nyilatkozott. Beval-
lása szerint egy olyan együtteshez 
tért vissza, amelyet jól ismer, és 
ahol jól érezte magát. „Maradt pár 
játékos azok közül, akikkel együtt 
dolgoztam, de a keret jó irányba vál-
tozott. Tapasztaltabb futballistáink 
vannak, a körülmények is javultak, 
a szebeni szurkolótábor pedig cso-
dálatos. Úgy érzem, hogy jó labda-
rúgást tudunk majd együtt bemu-
tatni” – fogalmazott. A Kolozsvári 

CFR egykori edzőjeként több alka-
lommal is dolgozott már együtt az-
zal a Iuliu Mureșannal, aki jelenleg 
a szebeniek klubját irányítja. Erre rá 
is mutatott, kiemelve, hogy minden 
egyes alkalommal pozitív eredmé-
nyeket értek el közösen. „Örülök, 
hogy visszatért hozzánk, és biztos 
vagyok benne, hogy nem kell izgul-
nunk a Liga 1-ben való bennmara-
dásért” – Mureșan.

A Hermannstadt 22 forduló alatt 
28 pontott gyűjtött az alapsza-
kaszban, ezért az összetett tizedik 
helyén telel. Péntektől a spanyol-
országi Marbella környékén edzőtá-
boroznak, a felkészülés során pedig 
többek között a Puskás Akadémi-
ával is játszanak majd barátságos 
mérkőzést.

Spanyolországban edzőtáborozik 
ebben a hónapban a Kolozsvári 
CFR is – amely egyebek mellett a 
Ferencvárossal játszik majd felké-
szülési mérkőzést –, de számukra 
megnehezíti a felkészülést, hogy 
a hazai labdarúgó-szövetség bün-
tetésként megtiltotta számukra a 
játékosigazolást. A Sevilla elleni 
Európa Liga-tizenhatoddöntőre ké-

szülő csapatot edző Dan Petrescu 
hangsúlyozta, hogy szükségük len-
ne erősítésre, a kiszemeltek listáját 
is összeállították, de a Nemzetközi 
Sportdöntőbíróság (CAS) egyelőre 
még nem hozott döntést az ügyük-
ben. A szankciót ugyanis megfelleb-
bezték, annak elbírálását legkésőbb 
január 15-re ígérték. Addig a meg-
lévő keretükből sem szeretne sen-
kit sem elengedni, ugyanakkor azt 
is fontosnak tartaná, hogy csakis 
olyan futballistákkal utazzon el az 
edzőtáborba, akik valóban a CFR-
nél szeretnék folytatni.

A Sepsi OSK-nak eközben szaba-
don alakíthatja keretét a februári 
folytatásra, és miután már beje-
lentettek két új érkezőt, tegnap 
szerződésbontásra is sor került: 
a csapat megvált Costa Rica-i vá-
logatott támadó középpályásától, 
Dylan Florestől, aki korábban a Liga 
1 egyik legjobb légiósaként érke-
zett a szentgyörgyiekhez a Iași-tól. 
Visszatér ugyanakkor a piros-fehé-
rekhez a 21 éves csatár, Andrei Du-
miter, aki az elmúlt hónapokban a 
Târgoviștei Chindia együttesében 
szerepelt kölcsönben.
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Florinel Comané lett az év válogatott gólja

Florinel Coman szerezte a 2019-es legszebb válogatott 
gólját, a Román Labdarúgó-szövetség Facebook-olda-
lán meghirdetett szavazás döntőjében George Pușcașt 
„győzte le” 85-15 százalékarányban. Coman az U21-es 
válogatott színeiben, az angolok korosztályos csapata 
ellen szerezte a közönségdíjas találatot, miközben 
Pușcaș a felnőttválogatott Feröer szigetek elleni mérkő-
zésén jegyzett góljával jutott a fi náléba.

 » V. NY. R.

Három szakasz után a 43. helyen áll 
Gyenes Emánuel, Mani az idei Da-

kar Rali összetettjében, a szervizcsapat 
nélküliek csoportjában, azaz a Malle 
Moto kategóriában pedig továbbra az 
első. A szatmárnémeti motoros még 
a második, az al-Wajh és Neom kö-
zötti 367 km-es mért szakaszon veszí-
tett sok időt, mert a közösségi olda-
lán megosztott bejegyzés alapján az 
üzemanyagtöltő pontnál a szervezők 
megállították, amiért nem működött 
az Iritrackje, azaz a nyomkövető rend-
szere. „Ezt az időt jóváírják nekem, 
azonban megelőzött egy quados és 
egy motorkerékpáros. Nem sikerült 
visszaelőzni őket, sokat vesztettem 
mögöttük is, nyeltem utánuk a port. 
A szakasz második felében navigáci-
ós gondok is akadtak, kétszer-három-
szor eltévedtem, ezzel is értékes időt 
veszítve. Örülök, hogy itt vagyok, és 
nagyon fontos, hogy a malle moto ka-
tegóriában sikerült megőrizni az első 
helyet” – mondta. Tegnap a Neomból 
induló és ugyanoda visszatérő körsza-
kaszon, Florent Vayssade mögött alig 
pár másodperccel elmaradva, a máso-
dik helyen ért célba a kategóriájában, 
ezért az összetettben továbbra is az 

A három behúzható tetejű pá-
lyán, valamint nyolc fedett 

létesítményben játszhatják le a ja-
nuár 20-án kezdődő ausztrál nyílt 
teniszbajnokság mérkőzéseit, ha a 
körülmények veszélyessé válnak az 
Ausztrália délkeleti részén pusztí-
tó bozóttűz miatt – jelentették be a 
Grand Slam-torna szervezői kedden. 

élen áll. Ma al-Ula felé veszi az irányt 
a mezőny, ahol a motorosok között az 
összetettben Ricky Brabec (Honda), a 
quadosoknál Ignacio Casale, az autó-
soknál pedig Carlos Sainz vezet. Utób-
bi tegnap szakaszgyőzelmet ünnepelt 
a címvédő Nasser al-Attiyah előtt, de 
az újonc Forma–1-es világbajnok Fer-

nando Alonso is az előkelő ötödik he-
lyen ért célba Marc Coma oldalán.

Az első szaúd-arábiai Dakar Ralira 
benevezettek között már nincs ver-
senyben a romániai motoros, Marcel 
Butuza, de a közismert pilótákat egye-
lőre még nem „gyűrte le” a világ egyik 
legnehezebb terepraliviadala.

Az MTI beszámolójában kiemelte, 
hogy a tűz nyomán keletkezett füst 
terjedése miatt Sydney-ben és Mel-
bourne-ben már most jelentősen 
romlottak a körülmények, Craig Ti-
ley, az Australian Open versenyigaz-
gatója pedig azt mondta, a játékosok, 
a nézők és a szervezők egészségét 
tartják a legfontosabbnak, ezért is 

dolgozták ki ezt az új tervet arra az 
esetre, ha a füst lehetetlenné tenné 
a szabadtéri meccsek lebonyolítását. 
A bozóttűz az elmúlt hetekben 103 
ezer négyzetkilométeren pusztított 
Ausztráliában, de a hét elei enyhe le-
hűlést a tűzoltók igyekeznek kihasz-
nálni arra, hogy megakadályozzák a 
lángok terjedését. (Hírösszefoglaló)

Élen áll a Malle Moto kategóriában Gyenes Mani

Fedett pályára költözhet az Australian Open

 » Tegnap 
Florent Vayssade 
mögött alig pár 
másodperccel 
elmaradva a má-
sodik helyen ért 
célba a kategóri-
ájában.

 » Craig Tiley, az 
Australian Open 
versenyigazga-
tója azt mondta, 
a játékosok, a 
nézők és a szer-
vezők egészségét 
tartják a legfon-
tosabbnak.

Utódot keresnek
Tomas Ryde helyére

Ú j szövetségi kapitányt keres 
Románia női kézilabda-váloga-

tottja, miután a gyenge világbajnoki 
eredmények miatt a héten szerződést 
bontottak Tomas Rydével. A svéd 
szakember helyére Bogdan Burceát, 
Florentin Perát, Adrian Vasilét és 
Aurelian Roșcát javasolta a sportág 
hazai szövetségének technikai bizott-
sága. A kézilabda-szövetség elnöke, 
Alexandru Dedu pár napon belül már 
szeretné is bejelenteni az új szakve-
zetőt, akinek kvalifi kálnia kell majd 
a csapatot a nyári olimpiai játékokra. 
A selejtezőtorna, mint ismeretes, 
március 20-22-én lesz Montenegró-
ban, ahol a házigazdák válogatottja 
mellett Norvégia és Dél-Korea harcol 
még a tokiói részvételt biztosító első 
két helyért. A Japánban rendezett de-
cemberi világbajnokságon mindössze 
12. helyen zárt romániai válogatott 
élére Dedu egy olyan szakembert 
szeretne, aki nincs elköteleződve egy 
klubcsapat mellett, szeretné, hogy az 
elkövetkező időszakban maximálisan 
a válogatottra tudjon összpontosí-
tani. A jelöltek viszont rendre hazai 
élcsapatoknál dolgoznak. Adrian Va-
sile a Bukaresti CSM, Burcea a Craio-
va, Pera pedig a Râmnicu Vâlcea 
mestere, így bár Dedu nem nevesítet-
te meg, hogy a négy jelölt közül ki a 
„kedvence”, egyedül a Brăila együt-
tesénél december végén felmondott 
Roșca felel meg a klubcsapat nélküli 
követleménynek. Neki mesteredzői 
szakképesítése is van, ellentétben 
Burceával, akit szintén a favoritok 
közé soroltak. A román bajnokcsapa-
tot edző Pera már korábban jelezte, 
hogy klubcsapatára összpontosítana 
inkább, miközben Adi Vasile, aki a 
montenegrói válogatott másodedzője 
is, a központi sajtó szerint elutasítot-
ta a szövetség ajánlatát. (Krónika)




