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 » RÖVIDEN

Gyászszünetet tartottak
a Dakar Ralin a motorosok
A portugál Paulo Goncalves 
halálhíre megrázta a Dakar Rali 
mezőnyét, ezért a portugál motoros 
vasárnapi versenybalesetét követő 
megbeszélés után a szervezők úgy 
döntöttek, hogy gyászszünetet 
tartanak, és eltörölték a nyolcadik 
szakaszt a motorosok és a quado-
sok számára. A Szaúd-Arábiában 
zajló tereprali-viadal ezért ma a 
kilencedik szakasszal folytatódik, 
amikor is a Malle Moto kategóriá-
ban élen álló Gyenes Emánuellel 
a mezőnyben Wadi al-Dawasir és 
Haradh között versenyeznek.
 
A Viitorultól igazolt futballistát
a Videoton
Hatszázezer euróért cserébe eladta 
francia középpályását, Lyes Hourit 
a Viitorul futballcsapata a magyar 
élvonalban szereplő székesfehérvá-
ri Mol Videotonnak. A 24 éves lab-
darúgó 2018 júniusában szabadon 
igazolható játékosként érkezett a 
hazai Liga 1-be, ahol tavaly decem-
berig kulcsembere volt a Gheorghe 
Hagi edzette konstancai együttes-
nek. Az aktuális szezonban egy gólt 
és három gólpasszt jegyzett.
 
Franciaország „elvérzett”
a kézi-Eb csoportkörében
A portugálok után vasárnap Norvé-
gia is legyőzte 28-26-ra Franciaor-
szág férfi  kézilabda-válogatottját, 
ezért a bosnyákok elleni keddi 
találkozó eredményétől függetlenül 
már nem juthatnak tovább az Eu-
rópa-bajnokság trondheimi D cso-
portjából. A francia válogatott 2008 
óta egy év – 2013 – kivételével min-
dig érmet nyert az aktuális világver-
senyen. Magyarország lapzártánk 
után Dánia ellen lépett pályára, a 
találkozó előtt pedig Fekete Bálint 
helyére Bartók Donátot cserélték be 
a 16 fős keretbe. Szerdán Izland lesz 
az ellenfél. Románia nem szerepel 
a kontinensviadalon. Hétvégén 
Olaszországban játszott világbajno-
ki előselejtezőt, ahol a házigazdák 
elleni 29-24 arányú vasárnap esti 
győzelme révén hibátlan mérleggel 
nyerte meg a 3-as csoportot Ko-
szovó, Grúzia és Olaszország előtt. 
A következő szakaszra az első két 
helyezett jutott tovább.

 » KRÓNIKA

Az evezősök, az atléták és a kézi-
labdázók kapják idén a legtöbb 

támogatást az ifj úsági és sportminisz-
tériumtól, de a sportági szövetségek-
nek megítélt 2020-as büdzsé így is ke-
vesebb a 2019-esnél. Ez a tárcavezető 
Ionuț Stroe tegnapi sajtótájékoztatóján 
derült ki, ahol a kormánytámogatást 
igénylő és arra jogosult szervezetek 
között elosztott pénzösszegeket be-
mutatták. Arról már korábban beszá-
moltunk, hogy a sporttárca a tavalyi 
évhez hasonló összeget kap az állami 
költségvetésből, ezt a luxusadóból 
származó részesedés növeli majd meg 
a későbbiekben, hogy abból szep-
temberben kiegészíthessék a szövet-
ségeknek most megítélt támogatást. 
A mintegy 507 millió lejből kevéssel 
több, mint 132 milliót osztottak szét 

63 sportszövetség között. Az idei nyári 
olimpiára megszerzett kvótákat fi gye-
lembe véve az evezősök 10 millió lejt 
kapnak, ami 300 ezer lejjel kevesebb 
a tavalyi támogatásnál. Őket követik a 
kézilabdázók – akik bár az olimpiára 
még nem kvalifi káltak –, 7,85 millió 
lejt kapnak, szemben a tavalyi 10 mil-
lióval, miközben az atlétikai szövetség 
a 2019-ben kapott 8,5 millió után 2020-
ban 7 millió lejt kap a minisztériumtól. 
A tavalyinál mintegy félmillió lejjel 
nagyobb összeget, azaz 69,6 millió lejt 
kap idén a Román Olimpiai és Sport-
bizottság, ugyanakkor például a te-
niszszövetség idén sem jogosult még a 
kormánytámogatásra. Stroe elmondá-
sa szerint nem volt egyszerű feladat a 
tavalyihoz hasonló költségvetést kiala-
kítani a sportminisztérium számára, 
de az előző kormány után hiányok ma-
radtak a kasszában. „Nagyon fontos 

év az idei a romániai sport számára, de 
bízom benne, hogy sikerül megalapoz-
nunk a sport fellendülését. (…) A ko-
rábbi években aránytalanul osztották 
el a támogatást a szövetségek között, 
az év végi elszámolásból pedig egyér-
telműen látszik, hogy miközben egye-
sek pénz nélkül maradtak, mások de-
cemberben visszautalták a többletet. 
Ebből tanulva, úgy hiszem, hogy idén 
nem lesznek problémák” – mondta az 
Agerpres beszámolója alapján Stroe. 
Sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, 
hogy nem szubjektív elbírálás alapján 
osztották szét a támogatást. Az eseten-
ként csökkentett költségvetés termé-
szetesen elégedetlenséget szült, Elisa-
beta Lipă, az evezőszövetség elnöke 
csalódottságának adott hangot, amiért 
épp olimpiai évben kapnak kevesebb 
pénzt. „Valószínűleg azok, akik ezek-
kel a költségvetésekkel foglalkoztak, 

nem éltek egy sportoló mellett négy 
éven át, hogy lássák, mire van szükség 
egy olimpiai éremhez. De ez levett egy 
terhet a vállamról, éspedig az eredmé-
nyek felvállalását, mert ha most meg-
kérdezik, hány érmet szereznek a nyá-
ri olimpián azt fogom mondani, hogy 
amennyit a Jóisten akar. Mert már csak 
arra hagyatkozhatunk” – fogalmazott. 
Hozzátette, ők 17 milliót kértek, és bár 
hozzátette, megérti, hogy nehéz min-
den igényt kielégíteni, azt korrektebb-
nek tartotta volna, ha megmondják 
neki, hogy nincs pénz. „Én nem értem, 
hogy mit akarnak a romániai sporttól” 
– fűzte hozzá keserűen.

Arról épp egy nappal korábban ír-
tunk, hogy Magyarország az olimpi-
ai évre való tekintettel megemelte a 
sportra szánt költségvetést, és tovább-
ra is kiemelt célnak tartja az infra-
strukturális fejlesztéseket ezen a téren.

Elégedetlenség övezi a 2020-as romániai sportköltségvetést

 » Az eseten-
ként csökkentett 
költségvetés 
természetesen 
elégedetlenséget 
szült, Elisabeta 
Lipă, az evező-
szövetség elnöke 
csalódottságá-
nak adott han-
got, amiért épp 
olimpiai évben 
kapnak kevesebb 
pénzt.

Győzelemmel kezdett Ma-
gyarország női vízilabda-vá-
logatottja a Budapesten zajló 
Európa-bajnokságon. A hor-
vátok elleni sikert követően 
lapzártánk után Szlovákia volt 
az ellenfél, ma pedig már a 
férfi együttesek csobbannak a 
medencében.

 » V. NY. R.

„A nnak örülök, hogy 
mindenki gólt lőtt, és 
túl vannak a lányok az 

első másfél negyedben érezhető 
lámpalázon” – értékelte Bíró Attila, 
Magyarország női vízilabda-válo-
gatottjának szövetségi kapitánya a 
Budapesten vasárnap elkezdődött 
Európa-bajnokságon lejátszott első 
meccsüket. A horvátok elleni 25-6 
arányú győzelemmel zárult talál-
kozó kapcsán a szakember a sport-
ági szövetség hivatalos honlapján 
megjegyezte, hogy egy-egy taktikai 
elem kipróbáláson túl nem szánta 
gyakorlásra a könnyebb ellenfelet. 
„Ott tartunk, ahol ilyenkor kell, 
minden szempontból jónak tartom 
a helyzetet. Fizikálisan erősek va-
gyunk, a koncentráció és a mentális 
tényezők döntik el az oroszok és a 
görögök elleni két csoportrangadót. 
Nem is nézünk sokkal messzebb-
re, magunk között egyáltalán nem 
beszélünk még olimpiai kvalifi ká-
cióról vagy éremszerzésről” – fűzte 
hozzá a szakember. A csapat kulcs-
emberei közül Keszthelyi Rita is 
elégedett volt a nyitómérkőzéssel. 
„Így kell elkezdeni egy ilyen ver-
senyt” – mondta, hozzátéve, hogy a 
folytatásra még maradtak javításra 
szoruló elemek a játékukban, ami 
fontos lesz majd, hogy jobb hely-
zetbe kerüljenek a kontinensviadal 
második hetére.

Ebben az A csoportban Oroszor-
szág 31-2-re legyőzte a szlovákokat 
a nyitófordulóban, Görögország 
pedig Szerbia ellen nyert 26-7-re. A 
B csoportban a címvédő Hollandok 

VILLÁMRAJTOT VETT MAGYARORSZÁG NŐI VÍZILABDA-VÁLOGATOTTJA AZ EB-N

Keszthelyi Rita: így kell kezdeni!

Ostromlók. Megszórta a horvát kaput Magyarország válogatottja

 » A női tor-
na szünnapja 
ellenére ma sem 
maradnak vízi-
labda-mérkőzés 
nélkül a szurko-
lók, kezdenek 
ugyanis a férfi ak, 
akik szintén 
olimpiai kvótát 
céloznak a sereg-
szemlén.

Izraelt múlták felül 22-3-ra, Spanyol-
ország pedig 15-6-ra győzött Fran-
ciaország ellen, Olaszország pedig 
13-4-re verte a németeket. A hollan-
dok tegnap a németek ellen is nagy 
arányú, 23-3-as sikert ünnepeltek, 
szerdán pedig az olaszok ellen foly-
tatják. A tegnapi lapzártánk után 
rendezett szlovák–magyar meccset 
követően Bíró Attila tanítványainak 
is szabadnapjuk lesz ma, hogy szer-
dán az oroszokkal, majd pénteken 
a görögökkel mérkőzzenek meg. A 
csoportjukban az utolsó mérkőzést 
vasárnap játsszák le a szerbek ellen.

A női torna szünnapja ellenére 
ma sem maradnak vízilabda-mér-
kőzés nélkül a szurkolók, kezdenek 
ugyanis a férfi ak, akik szintén olim-
piai kvótát céloznak a seregszemlén. 
Legalábbis Magyarország legjobbjai, 
akik a C csoportban Törökország el-
len kezdenek ma 20 órától, majd csü-
törtökön Spanyolország, szombaton 
pedig Málta lesz az ellenfelük. Ma 11 
órakor kezd Románia válogatottja is, 
amelyik a B csoportban Hollandiával 
találkozik először. Szerbia csütör-
tökön 14 órakor, Oroszország pedig 
szombaton 12.30-kor lesz az ellenfél. 

Călin Găvruş, a hazai vízilabda-szö-
vetség elnöke a legjobb tizenkettő 
közé várja a csapatot, az ugyanis le-
hetőséget adna a válogatottnak arra, 
hogy részt vegyen majd az olimpiai 
selejtezőtornán. Kiemelte, hogy ta-
lán ez lesz az utolsó olyan sereg-
szemle, amelyen a forradalom utáni 
legjobb eredményeket elért váloga-
tottból megmaradt Cosmin Radu, Ti-
beriu Negrean és Alexandru Ghiban 
is szerepelhet, az Eb jó alkalom arra, 
hogy az új generáció megmutassa a 
képességeit. Románia csapatát, mint 
ismeretes, immár a görög Athanasios 
Kechagias irányítja szövetségi kapi-
tányként, a keretben pedig olyan fi -
atalok kaptak helyet, mint Gergelyfi  
Róbert, Vancsik Levente vagy Victor 
Antipa. Nehéz viszont a csoportjuk 
is, hiszen Szerbia mellett korábban 
már az oroszoktól és a hollandoktól 
is kikaptak. A továbbjutáshoz a leg-
jobb három között kell végezniük. Az 
A csoportban ma Szlovákia–Monte-
negró és Németország–Horvátország 
párosítás szerint játszanak, míg a 
D négyes Franciaország–Grúzia és 
Olaszország–Görögország mérkőzé-
sekkel kezd.
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