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Tartalékos felállásban sze-
retne meglepetést okozni 
hétvégén Románia női 
teniszválogatottja, amely 
keretében három újoncot 
avatva fogadja Oroszország 
együttesét Kolozsváron, a 
Fed-kupában. Bár az elmúlt 
szezonban elődöntős volt a 
Florin Segărceanu irányítot-
ta gárda, a budapesti döntő 
tornán való szereplése ettől a 
hétvégi párharctó függ.

 » V. NY. R.

H iába volt elődöntős Romá-
nia női teniszválogatottja 
a Fed-kupa-sorozat elmúlt 

szezonjában, a hétvégi, oroszok 

LEGJOBBJAI NÉLKÜL FOGADJA ROMÁNIA OROSZORSZÁG NŐI TENISZVÁLOGATOTTJÁT KOLOZSVÁRON

Bizonyítási hév a Fed-kupában

Új generáció. Megváltozott felállásban vág neki a Fed-kupának Románia

elleni összecsapáskor nem sorolják 
az esélyesek közé. A kolozsvári ta-
lálkozón ugyanis épp a legerősebb 
sportolók fognak hiányozni a hazai 
keretből, mert sem a világranglis-
tán második Simona Halep, sem a 
rutinos Irina Begu és Monica Nicu-
lescu, de még Mihaela Buzărnescu 
és Sorana Cârstea sem vállalták a 
fellépést. Ilyen körülmények kö-
zött Florin Segărceanu szövetségi 
kapitány legjobbja egyéniben a vi-
lágranglistán 90. Ana Bogdan lesz, 
míg párosban a 47. helyen jegyzett 
Raluca Olaru számít „veteránnak”. 
Beszámoltunk arról is, hogy mellet-
tük újoncként debütál majd a Bihar 
megyei Vaskohsziklásról származó 
Irina Bara (160. a világranglistán), 
valamint Gabriela Ruse (166.) és 
Jaqueline Cristian (197.).

Kolozsvári sajtótájékoztatóján 
Se gărceanu elismerte, hogy a pa-
pírforma szerint nem számítanak 

esélyesnek Oroszországgal szem-
ben, ugyanakkor próbált optimista 
maradni, és az „underdog” pozíciót 
előnynek tekinti. „Mindenki vágyik 
arra, hogy a válogatottban szerepel-
jen. Most eljött az ő idejük, és van, 
amit megmutassanak. Meggyőződé-
sem, hogy a közönség segítségével 
mindent beleadnak majd és remény-
kedhetünk a győzelemben” – mond-
ta. Hozzátette, hogy a látszat ellené-
re könnyen összeállította a keretet, a 
csapaton belül uralkodó hangulatot 
pedig nagyon jónak tartja. Beszá-
molt arról is, hogy ellenfelüket elég-
gé jól ismerik, ugyanakkor a koráb-
ban kihirdetett orosz keretből végül 
Szvetlana Kuznyecova és Anaszta-
szia Pavljucsenkova is visszaléptek, 
helyettük pedig csak egy játékost, 
Ana Blinkovát hívott be Igor Andre-
jev szövetségi kapitány. A vendégek 
edzője amúgy fi gyelmeztetett arra, 
hogy a ranglistán elfoglalt helyezé-
sek a Fed-kupában nem mindig kö-
szönnek vissza, a papírforma pedig 
nem mindig érvényesül. „Románia 
hazai környezetben játszik, a nézők 
szurkolnak majd a csapatnak, ezért 
nehéz mérkőzésekre számítunk” – 
mondta.

Andrejev óvatosságát igazolnák a 
romániai teniszezők is, köztük Ana 
Bogdan, aki leszögezte, hogy régóta 
vágyott arra, hogy elérkezzen az a 
pillanat, amikor vezéregyénisége 
lehet a válogatottnak. „Emiatt érzek 
ugyan némi pluszterhet, de inkább 
lehetőségként tekintek rá. Felké-
szültem, a helyszínhez gyorsan al-
kalmazkodtunk és már várom, hogy 
kezdődjenek a meccsek”

Románia pénteken 16 órától és 
szombaton 14 órától adogat majd 
az oroszok ellen a kolozsvári sport-
csarnokban. A párharc győztese, 
mint ismeretes, kvalifi kál az április 
14-19-ei döntő tornára. Azt, mint is-
meretes, Budapesten rendezik, ezért 
Magyarország házigazdaként biztos 
részvevőnek számít.
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 » „Most eljött 
az ő idejük, és 
van, amit meg-
mutassanak. 
Meggyőződé-
sem, hogy a 
közönség segít-
ségével mindent 
beleadnak majd, 
és reménykedhe-
tünk a győzelem-
ben” – mondta 
Florin Segărce-
anu.

 » RÖVIDEN

Kezdődik a hokisok
olimpiai selejtezője
Románia és Magyarország férfi  
jégkorong-válogatottjai mától 
Nottinghamben szerepelnek az 
olimpiai selejtezőtornán, amely-
nek győztese a 2022-es pekingi téli 
ötkarikás játékok utolsó kvalifi -
kációs körébe jut. A négycsapatos 
tornán a házigazda britek mellett 
Észtország a negyedik részvevő. A 
J csoport programja: ma 17.30-tól 
Magyarország–Észtország, 21.30-tól 
Nagy-Britannia–Románia; szom-
baton 16 órától Magyarország–
Románia, 20 órától Nagy-Britan-
nia–Észtország; vasárnap 16 órától 
Észtország–Románia, 20 órától 
Nagy-Britannia–Magyarország. A 
magyar együttes most kapcsolódik 
be az olimpiai selejtező lépcsős 
rendszerű sorozatába, a romániai 
válogatott decemberben, Brassó-
ban, a sorozat második körének 
megnyerésével vívta ki a jogot a 
nottinghami részvételre.
 
Iasmin Latovlevici is
a Kisvárdához igazolt
Iasmin Latovlevici is a magyar él-
vonalbeli labdarúgó-bajnokságban 
folytatja pályafutását, miután a hé-
ten aláírt a Kisvárda együtteséhez. 
A 34 éves, korábbi román válogatott 
védő, mint ismeretes, a Steauával 
érte el pályafutása legnagyobb sike-
reit, de megfordult a Kolozsvári CFR 
és a Temesvári Poli együttesében. 
Légiósként eddig Törökországban 
szerepelt, ahol a Galatasarayt is 
erősítette. Legutóbb a Bursasport 
futballistája volt. A magyar élvo-
nalbeli bajnokságban kilencedik 
helyen álló együttesben szerepel 
még az ugyancsak román váloga-
tott Gheorghe Grozav, de Claudiu 
Bumba, Cornel Ene és Mihai Minca 
is Kisvárda gárdáját erősíti. A NB1-
ben hétközi fordulót rendeztek, a 
Kisvárda pedig lapzártánk után a 
Zalaegerszeg vendége volt. Szom-
baton a Kaposvárt fogadják.
 
Nézőcsúcsot dönthet a fokvárosi
Federer–Nadal-meccs
Nézőrekordot dönthet pénteken 
Roger Federer és Rafael Nadal 
jótékonysági teniszmérkőzése 
Fokvárosban. A sportág két leg-
eredményesebb férfi  játékosának 
összecsapására a szervezők több 
mint 50 ezer szurkolót várnak az 55 
ezer férőhelyes városi stadionba. 
A Meccs Afrikáért elnevezésű gálán 
Federer már hetedszer gyűjt pénzt 
a hátrányos helyzetű gyermekek 
támogatásával foglalkozó alapítvá-
nya számára, korábban háromszor 
Zürich, egyszer Madrid, kétszer pe-
dig az Egyesült Államok volt a hely-
szín. A svájciak 20-szoros Grand 
Slam-bajnoka személyesen is 
kötődik a Dél-afrikai Köztársaság-
hoz, mivel édesanyja ott született, 
szülei ott találkoztak, és sokszor 
jártak oda nyaralni. „Nem tudom, 
miért tartott ilyen sokáig, de tény, 
hogy először fogok itt teniszezni. 
Rosszul esett volna, ha nem sikerül 
ezt megoldani” – mondta a 38 éves 
Federer. Az MTI beszámolójában 
emlékeztetett arra, hogy a sportág 
eddigi nézőrekordja is Federerhez 
köthető: tavaly novemberben a 
német Alexander Zverev elleni 
bemutató mérkőzésére 42 517 néző 
látogatott ki Mexikóvárosban.

 » H. B. O.

A Snagovi Sportul csapata nélkül 
folytatódik február végén a má-

sod osztályos labdarúgó-bajnokság. Az 
Ilfov megyei együttes a súlyos anyagi 
problémák és az önkormányzati tá-
mogatás hiánya miatt döntött a visz-
szalépés mellett. A Sportul mindössze 
kilenc pontot (két győzelem, három 
döntetlen, tizenöt vereség) gyűjtött a 
bajnoki idény első részében, és nagyon 
messze került a bennmaradástól.

A klubnak már tavaly is pénzügyi 
problémái voltak, de szeptemberben 
átvette annak fi nanszírozását Ovidiu 
Onosă. Érdekesség, hogy a bukaresti 
üzletember előtte a Bukaresti Carment 
támogatta, de azt ősszel felszámolta, 
mert nem jutottak fel a Liga 3-ba. A hí-
rek szerint a Snagov után sem marad 
távol a labdarúgástól, hanem tavaly 
még másodosztályban szerepelt, je-
lenleg a harmadosztály 2. szériájában 
kiesés ellen küzdő Dacia Unirea Brăi-

lához távozik, ahova magával viszi a 
Snagov több meghatározó játékosát is. 
A Sportul kilátástalan helyzetét ismer-
ve a csapatkapitány, Costin Stoica már 
korábban elhagyta az együttest, és a 
másodosztály középmezőnyéhez tar-
tozó Buzău-i Gloriához igazolt. A keret 
többi labdarúgója azonban még nem 
talált magának új csapatot.

A Liga2.ro szakportál információi 
szerint a klub vezetősége előzőleg azt 
közölte a játékosokkal, hogy valami-
képpen végigviszik a bajnokságot, 
de kevéssel ezután tájékoztatta őket, 
hogy mégis visszaléptetik a csapatot. 
A döntésről egyelőre hivatalosan nem 
értesítették a Román Labdarúgó-szö-
vetséget.

A Sportul a második klub, amely 
az aktuális idény során visszalép a 
másodosztályos bajnokságtól. Ősszel, 
mint ismeretes, tizenhárom forduló 
után a Bukaresti Daco-Getica hagyta 
abba a pontvadászatot. Mellettük a 
sereghajtó Pandurii Târgu Jiu is súlyos 

gondokkal küszködik, a klub ugyanis 
csődeljárás alatt áll, és nem igazolhat 
új játékosokat sem.

A bajnoki mezőnnyel kapcsolatos 
hír, hogy a Turris Turnu Măgurele és a 
Concordia Chiajna ismét edzőt cserél-
tek. Az újonc csapathoz visszatért Erik 
Lincar, akinek irányításával az idény 
elején még vezették a bajnokságot, 
míg a tavaly az élvonalban érdekelt, 
jelenleg a Liga 2 ranglistáján kieső 
helyen álló Ilfov megyeieknél Florin 
Bratut nevezték ki az új trénernek. Ér-
dekesség, hogy Bratu a téli szünetben 
a Concordiánál és ősszel a Turrisnál is 
Lincart váltotta a kispadon.

A mezőny jelenleg a téli felkészülést 
végzi, a bajnokság tavaszi szezonja ti-
zennyolc csapattal majd csak február 
22-én folytatódik. Mivel a pontvadászat 
felén már túl van a Liga 2 a visszalépő 
Snagov eddigi eredményei várhatóan 
megmaradnak, a szezonból hátralévő 
mérkőzéseit pedig játék nélkül, 3-0-val 
az ellenfelek javára írják majd.

Visszalép a Snagov a Liga 2-es bajnokságtól

 » A Sportul a 
második klub, 
amely az ak-
tuális idény 
során visszalép a 
másodosztályos 
bajnokságtól.




