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Hongkongot hívta Románia csoportjába
a Nemzetközi Kézilabda-szövetség
Megerősítette az M4 Sport értesüléseit, 
amely szerint Kína a koronavírus miatt 
visszalépett a női kézilabdázók márciusi 
olimpiai selejtezőtornájától, helyette 
pedig Kazahsztán került át a győri 
csoportba Magyarország, Szerbia és 
Oroszország mellé. Arról már beszámol-
tunk, hogy a kazahokat „beugróként” 
először abba a norvégiai csoportba 
sorolták, ahol Románia szerepel. Oda az 
észak-koreai válogatott helyére léptek 
volna be a kazahok, most viszont az is 
kiderült, hogy a megváltozott hely-
zet miatt a világszervezet Hongkong 
együttesét hívta meg, hogy foglalja el 
a megüresedett helyet. Hongkong még 
nem válaszolt a felkérésre, az viszont 
ismeretes, hogy a térségben is egészség-
ügyi vészhelyzetet hirdettek ki a járvány 
miatt. Hongkongban eddig 15 fertőzöttet 
diagnosztizáltak, egy tegnap elhunyt 
39 éves hongkongi férfi  halálával pedig 
kettőre emelkedett a vírus ott regisztrált 
áldozatainak száma.
 
Védi pozícióját a Viitorul a Liga 1-ben
A Viitorul labdarúgócsapata 2-1-re nyert 
hétfő este a Iași vendégeként a hazai 
élvonalbeli bajnokság 23. fordulójában, 
ezért visszaelőzte a Botoșani-t az alap-
szakasz összetettjében. A konstancaiak 
jelenleg 38 ponttal ötödikek a tabellán, 
amelyet a 47 pontnál tartó Kolozsvári 
CFR vezet a Craiova (40 pont), az Astra 
(40) és az FCSB (39) előtt. A Botoșa-
ni-nak 36 pontja van és ezzel beérte a 
Medgyesi Gaz Metant, amelyik gyen-
gébb gólaránya miatt átadta a felsőházi 
rájátszásra jutást jelentő utolsó helyet, 
azaz a hatodik pozíciót a moldvai rivá-
lisnak. Az alsóházi helyeken Dinamo 
(31 pont), Sepsi OSK (29), Hermannstadt 
(24), Iași (22), Târgoviște (21), Clinceni 
(20) és Voluntari (11) a sorrend.
 
Elődöntőben rangadóznak
a kupagyőztesek
A 2018-as győztes Dél-Dobrudzsa csapa-
tával játszik elődöntőt a címvédő Temes-
vári Poli férfi  kézilabdacsapata a Román 
Kupa idei négyes döntőjében. A tegnapi 
sorsolás eredményeként a másik ágon a 
hazai élvonalbeli bajnok Dinamo gárdája 
a Bákó ellen lép majd pályára április ne-
gyedikén. A fi nálé másnap lesz. A négyes 
döntőt Konstancán rendezik majd. A 
hazai élvonalbeli bajnokságban egyéb-
ként a Dinamo magabiztosan vezeti az 
alapszakasz összetettjét, mögötte Torda, 
Bukaresti CSM, Steaua és Nagybányai 
Minaur a sorrend. A Dél-Dobrudzsa 
csak a hatodik, a Temesvári Poli pedig a 
nyolcadik helyen áll tizenhat lejátszott 
mérkőzés után. A Bákó a 12. az össze-
tettben. Az alapszakasz a Román Kupa 
négyes döntője előtt, március 26-án zá-
rul, de a Dinamo addig még a Bajnokok 
Ligája playoffj  ában is érdekelt lesz, ahol 
a D csoport győzteseként a C hatosban 
második helyen záró Sportinggal játszik 
oda-visszavágós párharcot február 22-én, 
illetve március elsején.

INGATLAN

Sürgősen eladó mélyen ár alatt Magyarországon, Mező-
hegyesen, exkluzív kivitelű, 67 m 2-es magánház. Két ga-
rázs, parkosított udvar, nagy kert. Ár: 15 000 euró.

KÜLÖNFÉLE

Eladók német, jó minőségű, bontott fa és műanyag ter-
mopan ablakok, egy- és kétnyílósok; új bejárati ajtók, 
teraszajtók többféle méretben, új fa- és műanyag abla-
kok – kedvező áron, Kápolnáson. Szállítás megoldha-
tó. Árak: 200–2000 lej. www.szekelyhirdeto.info. Tel.: 
0742-630838.

INTERJÚ LEO GROZAVUVAL, A HÁROMSZÉKI LABDARÚGÓKLUB VEZETŐEDZŐJÉVEL

Jövőre magasabbra tör a Sepsi OSK
Ősszel érkezett a Sepsiszentgyör-
gyi Sepsi OSK élvonalbeli labda-
rúgócsapatához Leo Grozavu. A 
háromszékiek vezetőedzőjével az 
eddig eltöltött rövid időszakról, a 
jövőbeli célkitűzésekről, valamint 
az európai kupaszereplés lehetősé-
geiről beszélgettünk.
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– Edzőként már több élvonalbeli klubnál 
is megfordult, most éppen a Sepsi OSK 
kispadját foglalja el. Nehéz helyzetben vette 
át a csapat irányítását, de hamarosan jöt-
tek az eredmények. Mit sikerült ilyen rövid 
idő alatt megváltoztatni?
– Nem szeretek arról beszélni, hogy azelőtt 
mi történt, mert nem voltam részese, így 
nem is tudnék teljes képet festeni róla, és 
ez nem is lenne helyes részemről. De edző-
váltás általában akkor történik egy klub-
nál, amikor a dolgok nem úgy működnek, 
ahogyan azt a vezetőség vagy a szurkolók 
elvárják. Amikor átvettem a csapatot, leg-
először az edzések ritmusát változtattam 
meg, mert a segítőim is azon a véleményen 
voltak, hogyha nem is feltétlenül menta-
litásváltásra van szükség, de mindenkép-
pen más stílust kell bevezetni először az 
edzőpályán, mert ez előbb-utóbb meg fog 
mutatkozni a mérkőzéseken is. Ezen a té-
ren tehát azonnal változtattunk, de persze 
ahhoz, hogy hosszabb távon is eredmé-
nyesek legyünk, szükség van a játékosok 
megfelelő kiválasztására is. Nem egyfor-
mák a nézőpontjaink, nincs két ember, aki 
egyformán gondolkodna, és ez nemcsak a 
futballban érvényes, hanem az élet min-
den területén. Így aztán a rendelkezésem-
re álló rövid idő alatt igyekeztem úgy ösz-
szeállítani a keretet, hogy igazodni tudjon 
az elképzeléseimhez. Nem vagyok híve 
annak, hogy mindenáron kicseréljük a fél 
csapatot, mert ez csak rövid távon hozhat 
eredményeket. Fontosnak tartottam, hogy 
a csapat homogén maradjon, ezért a téli 
szünetben inkább fi atal labdarúgók leiga-
zolására törekedtünk, mert bennük rejlik a 
jövő. Másrészt ezen a téren elég rosszul is 
álltunk, ugyanis fennállt annak a veszélye, 
hogy az eltiltások miatt adott pillanatban 
nem tudunk eleget tenni a szabálynak és 
két utánpótlás korosztályú játékost nevez-
ni a kezdő tizenegybe. A téli felkészülés jó 
alkalom volt arra, hogy felmérjük mind 
az érkezők, mind a már rendelkezésünk-
re álló állomány tagjainak a képességeit. 
Most már csak az maradt, hogy ők is bizo-
nyítsanak a pályán.
 
– A fi atalok mellett feltűntek még más iga-
zolások is, illetve változás történt a szakmai 
stábban. Ezeket mi indokolta?
– Igen, megszereztük Kovács Lóránt és 
Fülöp Loránd játékjogát, de ők úgy érkez-
tek, hogy azt megelőzően hosszabb ide-
ig nem játszottak, sérüléssel bajlódtak, 
úgyhogy azt gondolom, inkább nekik volt 
szükségük a Sepsi OSK-ra, mintsem for-
dítva. Ezzel kockázatot is vállaltunk, de 
mindkettőjüket akartam, és hogy tovább 
miként alakul a sorsuk, az elsősorban 
tőlük függ. Pillanatnyilag nem tudunk 
rájuk építeni, még szükségük van egy kis 
időre, hogy visszanyerjék régi formájukat. 
Rajtuk kívül a klub egy fi atal argentin lab-
darúgót is szerződtetett Tomas Diaz sze-
mélyében, akiről elmondhatom, hogy jó 

képességekkel rendelkezik, de még ő sem 
tart ott, hogy többletet vigyen a csapat já-
tékába. De mindenképpen megérdemel 
egy esélyt, és majd meglátjuk, hogyan fej-
lődik és alkalmazkodik ahhoz, amire ne-
künk szükségünk van. Új szerzeményünk 
még Anass Achahbar, de neki is van még 
pótolnivalója, vele is türelmesnek kell 
lennünk. Azonban biztos vagyok abban, 
hogy a rájátszásra minden összeáll, tulaj-
donképpen ez a megfogalmazott célunk. 
Az alapszakaszból hátralévő mérkőzése-
ken még meg tudjuk engedni magunknak, 
hogy itt-ott kísérletezzünk a játékkal, de 
a rájátszásra készen kell állnia egy stabil 
kezdő tizenegynek. Ami a stábomat illeti, 
nagy nyereség számunkra Ovidiu Chiribi-
ci, akit sikerült Sepsiszentgyörgyre csábí-
tani. Több mint tíz éve dolgozom együtt 
vele, teljes mértékben megbízom benne, a 
legjobb hazai erőnléti edzőnek tartom.

– Maradt még reális esélyük a felsőházi rá-
játszásra?
– Mindenkinek joga nagyot álmodni, ez 
nincs megtiltva senkinek, de nekünk most 
a realitás talaján kell maradnunk. Ha csak 
egy ellenféllel kellene versenyeznünk, ak-
kor még bizakodó lennék, de addig, amíg 
három csapat is megelőz a rangsorban, 
ebben a bajnokságban nem látok esélyt a 

legjobb hat közé jutásra. A nyáron ismét 
feltérképezzük a lehetőségeinket, ami vo-
natkozik játékosokra és edzőkre egyaránt, 
majd a klub elvárásainak függvényében 
igyekszünk megkeresni a megoldásokat 
arra nézve, hogy jövőre ne rekedjünk ismét 
az alsóházba.
 
– Ezek szerint folytatni kívánja az Sepsi 
OSK-nál elkezdett munkát?
– Természetesen. Én az az ember vagyok, 
aki ha azt érzi, hogy nincs rá szükség iga-
zán, vagy nem tud úgy dolgozni, ahogyan 
szeretne, akkor inkább bele se vág a mun-
kába. Az ősszel több klub is megkeresett, 

de nem éreztem elérkezettnek a pillanatot, 
hogy lépjek. Amikor azonban a szentgyör-
gyiek ajánlatával szembesültem, úgy gon-
doltam, ez az a hely, ahol edzőként előre 
tudok lépni, ugyanakkor én is hozzátehe-
tek valamit a klub fejlődéséhez.
 
– Megkap minden támogatást a munkájá-
hoz, elégedett a rendelkezésre álló feltéte-
lekkel?
– Eddig semmi kifogásom nem lehet, 
hagyják, hogy végezzem a dolgomat, és 
adottak azok a logisztikai feltételek is, 
amelyek nyugodt körülményeket terem-
tenek. Gondolok itt elsősorban arra, hogy 
edzőpályák állnak rendelkezésünkre, és 
biztos vagyok abban, hogy különösen az új 
stadion megépítését és átadását követően 
a Sepsi OSK egy stabil és nagyratörő célo-
kat is elérő klub lesz az élvonalban, amely 
sok borsot fog törni az ellenfelek orra alá.

– A Botoșani FC edzőjeként az Európa Li-
ga-selejtezőig vezette csapatát. Mit gondol, 
meg tudja ismételni ezt a teljesítményt a 
Sepsi OSK kispadján?
– Teljesen normális, hogy mindig többet 
és többet akarjunk. Aki ezt nem teszi, az 
a semmivel marad. Ami közös vonás a két 
klubnál, hogy itt is, ott is olyan vezetők-
kel találkoztam, akik nem szóltak bele a 
munkámba. Lassan ritkaságszámba megy, 
ha nálunk egy edzőnek sikerül hosszabb 
időt töltenie egy-egy csapatnál, Botoșa-
ni-ban ez nekem megadatott. Lényegében 
ennek köszönhető, hogy az évek során si-
került kialakítani egy olyan játékoskeretet, 
amely képes volt erre a teljesítményre. És 
ugyanez érvényes most is. Ha összeáll min-
den feltétel, ami ehhez szükséges, akkor a 
Sepsi OSK-nak is sikerülhet. És persze sze-
retném, ha én lennék, akinek az irányítása 
alatt ez megtörténik. Biztos vagyok abban, 
hogy akár velem, akár nélkülem, ez a klub 
adott pillanatban megcélozza az európai 
kupaszereplést. Minden alkalmat meg kell 
ragadni, ezért ne feledjük, hogy még idén 
érdekeltek vagyunk a Román Kupában is, 
ahonnan viszonylag rövid út vezet az Eu-
rópa Ligába. Mindent meg fogunk tenni 
annak érdekében, hogy döntőbe jussunk, 
és ha már ott leszünk, bármi megtörtén-
het. De ha ez idén nem is sikerül, nem je-
lenti azt, hogy a feladnánk. Hinnünk kell 
ebben, sokat dolgoznunk, és ha a klub is 
erőfeszítéseket tesz a befektetések terén, 
akkor el fog jönni ennek az ideje is.
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Hosszú távra tervez. Leo Grozavu Európába vezényelné a Sepsi OSK-t

 » „Amikor azonban a szent-
györgyiek ajánlatával szembe-
sültem, úgy gondoltam, ez az a 
hely, ahol edzőként előre tudok 
lépni, ugyanakkor én is hozzá-
tehetek valamit a klub fejlődé-
séhez” – mondta Leo Grozavu.




