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Novák-érmek a kanadai vébéről
Ezüst és -bronzéremmel kezdte a 
Kanadában zajló parakerékpáros 
pályavilágbajnokságot a csíksze-
redai Novák Károly Eduárd. A 
kanadai Ontario tartományban, 
Milton városában megrendezett 
paravébén a 44 éves sportoló a C4-
es kategóriában állt rajthoz, ahol 
előbb az 1 km-es időfutamban 
bronzérmes lett, majd a 4000 m-es 
üldözőversenyben megszerezte az 
ezüstérmet. A tervek szerint Novák 
a scratch versenyen is rajthoz áll. 
Novák szerezte 2012-ben Románia 
első aranyérmét paralimpián.
 
Lamar Jackson lett
az NFL legjobbja
Lamar Jacksont, a Baltimore 
Ravens irányítóját választották a 
legértékesebb játékosnak (MVP) a 
profi  amerikaifutball-ligában. A 23 
éves klasszis mind az 50 szakíró 
szavazatát megkapta, ilyenre a 
liga történetében csak egyszer volt 
példa, a hatszoros bajnok legen-
da Tom Brady 2010-ben lett így 
MVP. Jackson 14/2-es mérleggel 
alapszakasz-győzelemre vezet-
te a Ravenst, 15 mérkőzésen 36 
touchdownt passzolt és 1206 futott 
yardjával NFL-rekordot döntött 
a posztján. A nagydöntő, azaz 
a Super Bowl előestéjén tartott 
díjátadón a legjobb támadónak 
járó elismerést Michael Thomas, 
a New Orleans Saints elkapója 
kapta, aki NFL-csúcsot jelentő 
149 passzt halászott le. A legjobb 
védőnek Stephon Gilmore-t, a 
tavalyi bajnok New England Patri-
ots játékosát látták a szakírók. Az 
újoncok közül a támadók oldalán 
Kyler Murray, az Arizona Cardinals 
irányítója nyert, míg a védőknél 
Nick Bosa, a Super Bowlra készülő 
San Francisco 49ers falembere 
diadalmaskodott. Az év edzője a 
Baltimore Ravenst irányító John 
Harbaugh lett. A lapzártánk után 
rendezett SuperBowlon a Kansas 
City Chief lépett pályára a San 
Francisco 49ers együttese ellen.
 
Elmarad a Magyarországra
tervezett WTA-torna
Elmarad a február 17. és 23. 
között Magyarországra tervezett 
keménypályás női tenisztorna. 
A magyar szövetség (MTSZ) szom-
baton arról tájékoztatta az MTI-t, 
hogy ellehetetlenültek a Buda-
pestre, majd Debrecenbe meg-
hirdetett verseny körülményei. 
A közlemény szerint a verseny 
meghiúsulása nagy kárt okoz a 
magyar női teniszezőknek, akik-
nek a torna remek felkészülés lett 
volna a hazai rendezésű Fed-ku-
pa döntő előtt. „A magyarországi 
WTA-tornák körüli huzavona, 
amely a mostani helyzethez veze-
tett, tavaly tavasszal kezdődött. 
Ekkor vezette meg Márky Jenő, 
a Hungarian Grand Prix torna 
jogtulajdonosa a kormányt, mert 
úgy tett vállalást a versenyének 
Bukarestből Budapestre hozatalá-
ról, hogy arra semmilyen előzetes 
jóváhagyása nem volt az erről a 
végső döntést hozó nemzetközi 
szervezettől” – emlékeztet a 
sportszervezet, hozzátéve, hogy 
Márky nyári viadala továbbra sem 
költözhet, ezért idén nem lesz 
WTA-torna Magyarországon.

RENDRE A LEGJOBBAK KÖZÖTT A MAROSVÁSÁRHELYI ELEKTROMAROS NŐI TEKECSAPATA

Sikerre vezető komolyság

Hagyományok útján. A marosvásárhelyi együttes a fi atalítás ellenére is Európa egyik legjobbja maradt

A teke azon kevés sportágak 
közé tartozik Marosvásárhe-
lyen, amelyek jelenleg a leg-
magasabb szinten képviselik a 
várost. Az Elektromaros spor-
tolói rendre kiemelkedő ered-
ményeket érnek el, de nemcsak 
a belföldi versenyeken, hanem 
az európai kupasorozatokban 
is, mégis kevés támogatásból 
kell gazdálkodniuk. A klub női 
csapatának edzőjével, Orosz 
Istvánnal a nagyszerű európai 
menetelésről, a szezon további 
célkitűzéseiről és a kilátásokról 
beszélgettünk.

 » HORVÁTH BÁLINT OTTÓ

A csapatsportokat fi gyelembe 
véve a marosvásárhelyi női te-
kecsapat tekinthető a legered-

ményesebb együttesnek azon helyi 
klubok közül, amelyek a felnőttek 
mezőnyében érdekeltek. Az Elektro-
maros viszont nem csupán ebben a 
szezonban emelkedik ki a súlyos vál-
ságban lévő marosvásárhelyi sport 
világában, hiszen a klub különösebb 
anyagi támogatás nélkül már hosszú 
évek óta uralja a női tekézők hazai 
mezőnyét, a felnőtteknél és ifj úsági-
aknál egyaránt. Az elmúlt harminc 
év során összesen mintegy negyven 

aranyérmet gyűjtöttek hazai és nem-
zetközi viadalokon.

A belföldi bajnoki és kupagyő-
zelmek mellett az együttes mara-
dandót alkot a két rangos klubsoro-
zatban is, amelyben minden évben 
a legjobbak között tartják számon 
őket. Az Orosz István és Seres Jó-
zsef által edzett Elektromaros ta-
valy ősszel az ötödik helyen végzett 
a németországi Ludwigshafenben 
megrendezett világkupán, pedig a 
hazai bajnoki címvédő marosvásár-
helyiek az előző idényhez képest 
jóval fi atalabb kerettel vágtak bele 
a megmérettetésbe. Ennek ellenére 
felülmúlták az elvárásokat, az első 
hat között végezve pedig az elő-
ző évekhez hasonlóan az aktuális 
idényben is bejutottak a Bajnokok 
Ligájába.

Biztató fi atalítás
A legrangosabb európai klubsoro-
zatban, novemberben és december-
ben kettős győzelemmel búcsúztat-
ták a német ezüstérmes SV Pöllwitz 
csapatát. Az első mérkőzést hazai 
pályán nyerték meg, ez magabiz-
tosságot adott nekik a visszavágóra, 
amelyen szintén sikerült a győzelem. 
Ezzel bejutottak a negyeddöntőbe, 
ahol a magyar bajnok Zalaegerszegi 
TE együttesével találkoznak. A pár-
harc első mérkőzését épp pár nappal 
ezelőtt játszották le idegenben, ahol 
biztató eredményt értek el, mert bár 
6-2 arányban (3325-3269 ledöntött 
fa) alulmaradtak, még maradt esé-
lyük a továbbjutásra. Az idegenbeli 
összecsapáson a marosvásárhelyiek 
keretéből Maria Ciobanu és Sáfrány 
Anita szerezték a csapatpontokat. 
A továbbjutás a hazai pályán ren-
dezendő visszavágón, február 15-én 
dől majd el. A győztes továbbjut a 
március 28–29-én a vajdasági Apa-
tinban megrendezendő négyes 
döntőbe.

„Az ellenfél az egyértelmű favorit, 
de ez nem jelenti azt, hogy nekünk 
semmi esélyünk ne lenne” – jelen-
tette ki a párharcot megelőzően 
Orosz István, az Elektromaros edző-
je. Hozzátette, Zalaegerszeg tapasz-
taltabb csapat, ismerik a játékosait, 
az utóbbi két évben náluk jobb he-
lyezéseket értek el az európai poron-
don. „Szeretnénk a legjobb formán-
kat és a tőlünk megszokott játékot 
hozni ezen a két mérkőzésen, és eb-

ben az esetben már elégedett leszek. 
Reméljük, hogy a hazai visszavágón 
is jól teljesítünk, bízunk benne, 
hogy sok néző lesz mellettünk” – 
nyilatkozta a szakvezető.

A marosvásárhelyi együttes meg-
fogyatkozva vágott neki ennek a 
szezonnak, tavaly nyáron ugyanis öt 
alapjátékosa is távozott. Baciu Doina 
és Alexandrina Bornert visszavonult, 
Alina Hanc és Gyéresi Anna felfüg-
gesztette tevékenységét, Méhész Ani-
ta pedig átigazolt a világkupagyőztes 
horvát Mlaka Rijekához. „Nagyon 
nehezen lehet őket pótolni, de a ke-
retben maradt többi tapasztalt játé-
kossal és a fi atalokkal eddig nagyon 
jó eredményeket értünk el, hiszen 
négyen közülük csak az ősszel mu-
tatkoztak be az európai porondon” 
– mondta az Elektromaros edzője. Az 

utánpótláskorú sportolók tehetsé-
gét jól bizonyítja, hogy az ősszel ér-
meket nyertek a felnőttek országos 
bajnokságának döntőjében.

Változatlan elvárások
Ami a szezonbeli célokat illeti, 
Orosz István közölte, az alapjátéko-
sok távozása ellenére az elvárásaik 
hasonlók, mint az előző években. 
A bajnokságban és a kupában is 
egyértelműen a címvédésre töre-
kednek, az eddigi első számú ri-
vális Conpet Ploiești mellett idén a 
Bukaresti Rapid is erős ellenfelük 
lehet. Az európai kupasorozatok-
ban a lehető legjobban akartak me-
netelni, ezt pedig már teljesítették, 
hiszen tavalyhoz hasonlóan idén 
is a Bajnokok Ligája legjobb nyolc 
csapata között játszanak.

Az ifj úságiaknál is az országos 
bajnoki cím megszerzése a cél, hi-
szen az utóbbi években uralták a 
bajnoki mezőnyt, legtöbb játékosuk 
a válogatottban is szerepel, a román 
ifj úsági együttes például a maros-
vásárhelyi csapatra van felépítve. 
Orosz István közölte, amennyiben 
teljes létszámban részt tudnak ven-
ni az országos döntőn, akkor nagy 
az esélyük arra, hogy újra elhozzák 
a bajnoki trófeát. Az ifj úsági ver-
senyzők nagy létszámú csoportja 
legközelebb a február 7. és 9. között 
Petrillán megrendezendő egyéni 
országos döntőn a 18 éven aluli kor-
osztályban indul, ahol szintén esé-
lyes az éremszerzésre.

Csekély segítség
Orosz István rámutatott a sportág 
nehéz helyzetére, szerinte a tekes-
portnak több anyagi támogatásra 
volna szüksége, mert az utóbbi 
években pénzügyi gondokkal küsz-
ködtek. Tisztában vannak azzal, 
hogy ezek a problémák nem oldód-
hatnak meg egyik napról a másik-
ra, de egy jól kidolgozott tervvel a 
jövőben sokat lehetne segíteni a 
sportág fellendítésén, hiszen – leg-
alábbis Marosvásárhelyen – igény 
mutatkozik a tekére. „Nagyon ne-
hezen sikerül fenntartani évről 
évre a jó eredményeket, de komoly-
sággal és sok munkával el tudjuk 
érni ezeket. Reméljük, hogy ebben 
az évben több támogatásunk lesz, 
mert a lányok többet érdemelnek” 
– hangsúlyozta.

 » „A keretben 
maradt töb-
bi tapasztalt 
játékossal és a 
fi atalokkal eddig 
nagyon jó ered-
ményeket értünk 
el” – mondta 
Orosz István, az 
Elektromaros 
edzője.

 » „Reméljük, 
hogy ebben 
az évben több 
támogatásunk 
lesz, mert a 
lányok többet 
érdemelnek” – 
jegyezte meg a 
marosvásárhelyi 
női tekecsapat 
mestere.




