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• A téli szünetben 
visszalépett a pontva-
dászattól a másodosz-
tályú labdarúgó-baj-
nokság utolsó előtti 
helyezettje, a Sportul 
Snagov. A 2. Liga tava-
szi szezonja tizennyolc 
csapattal folytatódik.

H O R V Á T H  B Á L I N T  O T T Ó

A z Ilfov megyei együttes a sú-
lyos anyagi problémák és az 
önkormányzati támogatás 

hiánya miatt döntött a visszalépés 
mellett. A Sportul Snagov mindössze 
kilenc pontot (két győzelem, három 
döntetlen, tizenöt vereség) gyűjtött 
a bajnoki idény első részében, és 
nagyon messze került a bennmara-
dástól.

A klubot eddig fi nanszírozó üz-
letember, Ovidiu Onosă a tavaly még 
a 2. Ligában szerepelt, jelenleg a 
harmadosztály 2. szériájában kiesés 

ellen küzdő Dacia Unirea Brăilához 
távozik, ahova magával viszi a Sna-
gov több meghatározó játékosát is. A 
Sportul kilátástalan helyzetét ismer-
ve a csapatkapitány, Costin Stoica 
már korábban elhagyta az együttest, 
és a másodosztály középmezőnyéhez 
tartozó Gloria Buzăuhoz 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 csapa-

tot. A döntésről egyelőre hivatalosan 
nem értesítették a Román Labdarú-
gó-szövetséget.

A Sportul Snagov a második klub, 
amely ebben az idényben visszalé-
pett a másodosztályú bajnokságtól, 
az ősszel tizenhárom forduló után a 
Bukaresti Daco-Getica is abbahagyta 

a pontvadászatot. Mellettük a sereg-
hajtó Pandurii Târgu Jiu is súlyos 
gondokkal küszködik, a klub ugyan-
is csődeljárás alatt áll, és nem igazol-
hat új játékosokat sem.

A bajnoki mezőnnyel kapcsolatos 
hír, hogy a Turris Turnu Măgurele és a 
Concordia Chiajna ismét edzőt cserélt. 
Az újonc csapathoz visszatért Erik 
Lincar, akinek irányításával az idény 
elején még vezették a bajnokságot, 
míg a tavaly az élvonalban érdekelt, 
jelenleg a 2. Liga 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 bajnokság tavaszi szezonja ti-
zennyolc csapattal február 22-én 
folytatódik. A téli szünetet bennma-
radó helyen töltő FK Csíkszereda ha-
zai pályán játszik, a 22. fordulóban 
a listavezető Aradi UT együttesét 
fogadja.

M ásfél évig tartó egészségügyi 
problémák után újra nemzet-

közi versenyen vett részt Gegő Hunor 
csíkszeredai biatlonista. A jó hírt a 
sportoló edzője, Tófalvi Éva közölte.

Az utóbbi idők egyik legtehet-
ségesebb csíki biatlonistája, Gegő 
Hunor másfél éve szívproblémákkal 

szembesült. „Szívritmuszavarral 
küszködött, számos orvosi vizsgá-
laton ment át, műtéten is átesett, de 
most úgy tűnik, minden rendben 
van, újra sportolhat” – nyilatkozta 
a Székelyhonnak Tófalvi Éva, a VSK 
Csíkszereda biatlonszakosztályának 
edzője.

Gegő Hunor az elmúlt napokban 
a szlovákiai Osrblie-ben versenyzett, 
szlovákiai és magyar sílövők mellett 
állt rajthoz, az egyik próbán első, a 
másikon pedig második lett. Tófalvi 
Éva szerint van esély arra, hogy Ge-
gő Hunor újra tagja legyen a felnőtt 
válogatottnak. (D. L.)

A székelyföldi hokis berkekben 
is nagy tiszteletnek örvendő 

Kovács Zoltánt, a Magyar Jégkorong 
Szövetség (MJSZ) alelnökét Paul Loicq- 
díjjal jutalmazza a sportág nemzet-
közi szövetsége (IIHF). „A díjazott 
én vagyok, de az elismerés a magyar 
jégkorong elmúlt 25 éves fejlődésén 
dolgozóknak szól” – nyilatkozta az 
MJSZ-ben 19 éven át főtitkárként tevé-

kenykedett Kovács Zoltán.  A koráb-
ban sportolóként és edzőként is mara-
dandót alkotó Kovács Zoltán 1994-től 
szövetségi titkár, majd 2017-ig főtitkár 
volt, azóta alelnökként tevékenykedik 
a szövetségben. Nevéhez kötődik szá-
mos magyarországi világbajnokság 
megrendezése, valamint a világelithez 
tartozó válogatottak Magyarországra 
csábítása. Az IIHF-ben az utánpót-

lás-bizottság, majd a jégpályabizott-
ság tagjaként tevékenykedett. Az IIHF 
Halhatatlanok csarnokának két ma-
gyar tagja van: az immár 96 esztendős 
Pásztor György és Schell László játék-
vezető, míg a fi atalon elhunyt szappo-
rói hős, ifj . Ocskay Gábor a tagsággal 
ugyancsak egyenértékű Bibi Torria-
ni-díjat kapta meg. Hozzájuk csatlako-
zik most Kovács Zoltán. (D. L.)

B eszterce megyében rendezték 
meg a tél első sífutóversenyeit, 

amelyeken a Gyergyószentmiklósi 
ISK sportolói is rajthoz álltak. A hét-
végén lezajlott viadalokon 10 érem a 
gyergyóiak mérlege.

A Gyergyói ISK sífutó szakosz-
tálya 13 sportolóval vett részt a Bor-
gói-hágón (Piatra Fântânele) ren-
dezett versenyeken. Szombaton a 
Beszterce Kupáért síztek, másnap a 

Ștefan Berbecaru Emlékkupán bizo-
nyíthattak. A kezdő korosztályban 
(2008 után születettek) Portik Hegyi 
Tamás mindkét napon aranyérmes 
lett, ugyanebben a kategóriában a 
lányok között Antal Kinga két bron-
zot gyűjtött. Ugyancsak párosan 
szerezték az érmeket a nagyobbak is. 
Balázs Barbara eredménye két ezüst-
érem (2004–2005-ben születettek 
korosztálya). A 2006–2008-asok me-

zőnyében Páll Boglárka két ezüstöt, 
Hăineală Vivien két bronzot sízett.

Közel állt a dobogóhoz még An-
tal Szabolcs, Váradi Zsombor és Ke-
resztes Csongor is. A felkészülést 
alaposan nehezítették a gyenge hó-
viszonyok, de a még gyengébb anya-
gi körülmények is. Ennek ellenére 
sikerült eredményesen szerepelniük 
Romfeld László, Jánosi István és Jáno-
si Béla edzők tanítványainak. (G. I.)

Kétszer egyenlített a Mezőkövesd 
az Újpest ellen
A Mezőkövesd döntetlent játszott hazai pályán az Újpesttel a labdarú-
gó OTP Bank Liga hétközi, 19. fordulójának nyitómérkőzésén. A kedd 
késő esti találkozón kétszer is hátrányba került a hazai csapat – amely 
októberben idegenben legyőzte mostani ellenfelét –, végül azonban si-
került pontot mentenie. Az Újpest idei első pontját szerezte meg mező-
kövesdi döntetlenjével. OTP Bank Liga, 19. forduló: Mezőkövesd Zsóry 
FC-Újpest FC 2–2 (0–1), gólszerzők Jurina és Besirovic, illetve Berecz 
(öngól) és Novothny. A Debreceni VSC–MOL Fehérvár FC, Zalaegerszegi 
TE FC–Kisvárda Master Good, Kaposvári Rákóczi FC–Paksi FC, Puskás 
Akadémia FC–Diósgyőri VTK és Ferencvárosi TC–Budapest Honvéd 
találkozók lapzárta után fejeződtek be. Az élmezőny: 1. Ferencváros 42 
pont, 2. MOL Fehérvár 36, 3. Mezőkövesd 35.

Megérkezett a harmadik román játékos 
a Kisvárdához
A korábbi 12-szeres román válogatott Iasmin Latovlevici a szezon 
végéig szóló szerződést írt alá az OTP Bank Liga 9. helyén álló Kisvár-
dával. A magyarországi klub hivatalos honlapján jelentette be, hogy 
Gheorghe Grozav és Claudiu Bumba után újabb, a román válogatottban 
is megfordult játékost igazolt. A Kisvárda keretében további két román 
labdarúgó, Mihai Mincă és Cornel Ene szerepel. Latovlevici pálya-
futása elején a Temesvári Polinál és a Bukaresti Steauánál játszott, 
majd Törökországba igazolt, ahol a Genclerbirligi, a Karabükspor, a 
Galatasaray és a Bursaspor csapatát is erősítette. A 33 éves balhátvéd 
a Steauával háromszor, a Galatasaray-jal egyszer nyert bajnoki címet, 
ezenkívül Romániában kétszeres kupa-, valamint egyszeres Szuperku-
pa- és Ligakupa-győztesnek vallhatja magát.

• RÖVIDEN 

14.55 Sznúker, világnagydíj, Cheltenham (Eurosport 1)
16.00 Országúti kerékpár, valenciai körverseny (Eurosport 2)
17.00 Férfi kézilabda, román bajnokság: Steaua–Bákó (TVR 2)
20.00 Labdarúgás, 1. Liga: Voluntari–FCSB (Digi 1, Telekom 1, Look Plus)
20.00 Labdarúgás, Spanyol Kupa: Real Madrid–Sociedad (Telekom 2)
22.00 Labdarúgás, Spanyol Kupa: Bilbao–Barcelona (Telekom Sport 2)

• S P O R T E S E M É N Y E K  A  T E L E V Í Z I Ó B A N  

Sífutás: első verseny, első gyergyói sikerek

Magyar a Halhatatlanok csarnokában

Újra versenyzett Gegő Hunor

Visszalépett a Snagov a 2. Ligától
Február 22-én folytatódik a bajnokság

Csapat nélkül maradtak 
a Snagov játékosai. Többen közülük 
a harmadosztályban folytatják

◂  F O R R Á S :  F A C E B O O K / S P O R T U L  S N A G O V




