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K ialakult a női tenisz Fed Ku-
pa teljes mezőnye, ismert a 
tizenkét együttes kiléte. A 

csapat-világbajnokság lebonyolítása 
a Davis Kupáéhoz hasonlóan meg-
változott. A torna helyszíne Budapest 
lesz, a világ legjobbjai érkezhetnek a 
magyar fővárosba, a selejtezőmérkő-
zésekből kiindulva akár az amerikai 
legenda is pályára léphet.

Nyolc hely volt még kiadó az ápri-
lis 14–19. között megrendezendő, ti-
zenkét nemzeti együttest felvonulta-
tó fi náléban. A selejtezőket az elmúlt 
hétvégén rendezték, a páros meccsek 

során továbbjutott amerikai, fehér-
orosz, svájci, orosz, német, belga, 
szlovák és spanyol gárda mellett a 
házigazda magyar, a tavaly döntős 
ausztrál és francia, valamint a sza-
badkártyás cseh együttes szerepel.

A románoknál Simona Halep nem 
játszott, ez pedig meg is érződött a 
kolozsvári meccseken. A vendég oro-
szoknál Ekaterina Alexandrova és 
Veronika Kudermetova az egyéniket 
hozta Ana Bodgan és Adina Jaque-
line ellen, a párosban pedig az Anna 
Blinkova/Anna Kalinskaya kettős di-
adalmaskodott a Cristian/Ruse duó 

ellen, a négyszeres Fed Kupa-győztes 
így Budapestre látogathat.

Az amerikaiak mérkőzése zárta a 
selejtezőket, az Everettben megren-
dezett, lettek elleni találkozót a há-
zigazdák nem bízták a véletlenre. A 
23-szoros Grand Slam-győztes Serena
Williamsszel és az Ausztrál Opent
megnyerő Sofi a Keninnel álltak fel,
és az első nap után minden rendben
is volt, mindketten két szettben nyer-
ték az egyéni meccseket. Jött azonban
a második nap, amelyen Jelena Os-
tapenko Williamst, Anastasija Sevas-
tova pedig Kenint verte döntő szettben. 

A páros versenyszám döntött, amely-
ben az amerikaiak nyertek, és ezzel 
megváltották jegyüket a fi náléra.

A budapesti Papp László Aréná-
ban megrendezendő döntőn négy 
trió küzd majd, a sorsolást ked-
den este fél nyolctól tartják.

A 2020-as Fed Kupa teljes me-
zőnye: Franciaország, Ausztrália, 
Magyarország, Csehország, Belgium, 
Németország, Svájc, Spanyolország, 
Szlovákia, Oroszország, Fehérorosz-
ország, Amerikai Egyesült Államok.

Józsa Csongor

JÉGKORONG

Erste Liga, középszakasz, 
felsőház: szerdán 18.30-tól 
Brassói Corona–Csíkszeredai 
Sportklub, pénteken 18.30-tól 
Csíkszeredai Sportklub–Deb-
receni EAC. Alsóház: szerdán 
19.30-tól Fehérvári Titánok–
Gyergyói HK, csütörtökön 19 
órától Hokiklub Budapest–
Gyergyói HK, vasárnap 18.30-
tól Gyergyói HK–Újpesti TE.

LABDARÚGÁS

1. Liga, alapszakasz, 25. fordu-
ló: pénteken 20 órától Kolozs-
vári CFR–FC Viitorul, vasárnap 
17 órától Sepsiszentgyörgyi 
Sepsi OSK–FC Botoșani.

TEREMLABDARÚGÁS

1. Liga, alapszakasz, 13. fordu-
ló: szerdán 18 órától Csíksze-
redai Imperial Wet–Kolozsvári 
Clujana. 2. Liga, rájátszás, 
felsőház, 3. forduló: vasárnap
14 órától Dévai West–Gyergyó-
remetei Kereszthegy; alsóház, 
1. forduló: szombaton Maros-
vásárhelyi VSK–Fortius Buzău, 
vasárnap 17.30-tól Korondi Ju-
nior–Gyergyószentmiklósi Inter.

KOSÁRLABDA

Női Nemzeti Liga, középsza-
kasz, alsóház, 7. forduló: szer-
dán 18 órától Marosvásárhelyi 
Sirius–Nagyváradi CSU.
Női Román Kupa, négyes dön-
tő, Sepsiszentgyörgy:  az elő-
döntőben szombaton 16.30-tól 
Kézdivásárhelyi SE–Aradi FCC 
Baschet, 19 órától Sepsiszent-
györgyi Sepsi-SIC–Bukaresti 
Alexandria; vasárnap 19.30-tól 
döntő.
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A világ legjobb női 
teniszezői érkeznek áprilisban 
a Papp László Arénába
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Becali, Halep 
és a Dinamo

R égimódi vagy inkább konzervatív beállítottságú 
vagyok. Legalábbis ami a nyomtatott, papíralapú 

olvasnivalót illeti. Ha viszont sportról van szó, akkor már 
más a helyzet. Ugyanis ha sportot szeretnék olvasni, nem 
a román sportújságokat vásárolom meg (nem tudom, 
mennyit érnek igazán), hanem bóklászok a világhálón. 
Pontosabban fogalmazva a román nyelvű sportportálokat 
keresem fel. Többnyire nagy bosszúságomra. Merthogy 
mi történik?

A magyarországi sportoldalakon is nyilván a labdarúgás 
vezeti a listát: a helyi bajnokság mellett az angol, a spanyol, 
az olasz és még jó néhány. Mert a focihoz ugyebár mindenki 
ért. De ezek mellett más sportág is szerepel, nem is egy. 

Nos, ez nálunk nem éppen így működik, azaz egyálta-
lán nem. Mert mit lát az ember, ha rátéved egy-egy román 
sportportálra? Elsősorban Becali ötlik a szemébe. Nem is 
egy pozícióban: kucsmában, kalappal, öltönyben, arany-
fotelben, autó mellett, kastélykapuban, VIP-páholyban, 
és még ki tudja, hogyan. A képek mellett pedig semmit-

mondó szövegek, amelyekben arról tudósítanak, hogy a 
pásztorból milliomossá vált szélhámos, mindenki Gigije 
kiről mit mondott, melyik játékosát szidta le, kit próbált 
éppen lefizetni, kinek adott kölcsön vagy kit perelt be. 
Esetleg hány tíz millió euróért próbálja eladni egyik vagy 
másik FCSB-játékosát a Premier League-be.

Ha nem volnánk kíváncsiak a makedón zsenire, 
átlovagolhatunk Halepre. Ő legalább egyrészt valóban 
kiváló játékos, másrészt a sportág sem futball. Az persze 
már más kérdés, hogy vele kapcsolatban is inkább arról 
olvasunk, kivel jegyezte el magát (az erről szóló legutób-
bi írás éppen álhírnek bizonyult), hányszor vágta ütőjét a 
földhöz, hogyan sérült meg, vagy melyik egykori edzője 
mondott róla jót, esetleg rosszat. 

Ha Halep sem tetszene, akkor még mindig ott van a 
Dinamo. Megtudhatjuk, hogy éppen melyik arab sejk 
veszi meg a klubot, hogy az egykori tulajdonosnak – aki 
évek óta börtönben ül – hány gyereke született, hogy a 
bukaresti Ștefan cel Mare sugárúton fekvő stadiont mikor 
kezdik felújítani, hogy a volt tulajdonosi kör miért veszek-
szik egymással állandóan stb..

És ha ez még mind nem lenne elég, akkor mostanában 

ott van Hagi. Egyrészt a nagyobbik február 5-én töltötte 

az 55-öt, így hát illik megemlékezni a Kárpátok Marado-
nájáról (nyilván nem azokról az epizódokról beszélek, 
amikor játékosként egyik vagy másik ellenfelét leköpte), 
másrészt a kicsi éppen a Glasgow Rangershöz igazolt. 
És hát a skót bajnokságban – ha már a Fiorentinánál és 

a Genknél nem engedték – most már tényleg szuper-
sztárrá fog válni. Nem azt kell nézni ugyanis, hogy a nála 
fiatalabb Haaland a Dortmundban ontja a gólokat, a 
norvég Ödegaard a Real Sociedadnál jeleskedik, Mbappé 
a PSG-nél vált kihagyhatatlanná, Joao Felixet pedig 120 
millió euróért vásárolta meg az Atlético Madrid. Nem, 
Ianis ugyanis még fejlődhet, előtte az élet. Csak éppen 
játékpercekre van szüksége. És megértő edzőkre, akik 
bíznak benne és meglátják a jövő Ronaldinhóját. 

Amennyiben a jövő aranylabdásának ajnározását is 
meguntuk volna, akkor ott vannak a hírek a Rapidról, 
a sokak szerint börtönbe való Dumitru Dragomirról, és 
megannyi pletyka különböző sportoló magánéletéről. De 
valódi elemzések, táblázatok, háttéranyagok csak ritkán 
jelennek meg. Ami, ha belegondolunk, nem is csoda. 
Hiszen a román sport már évek óta mélyrepülésben van. 
Szinte semmilyen sportágban nem tudnak értékelhető 
eredményt felmutatni. Az úszásban már nem számítanak, 
az atlétikát rég elfelejtették, a tornászok évek óta égetik 
magukat, az ökölvívásból is kiütötték őket, súlyemelés-
ben (legutóbb pedig női kézilabdában) saját magukat 
zárják ki a doppingvétségekkel. Halepen kívül egy-egy 
vívóban vagy talán néhány evezősben bízhatnak.

Néhány hónap múlva következik az olimpia. Ha 
megnézzük, hogy eddig kik jutottak ki román színekben 
az ötkarikás játékokra, előre borítékolhatjuk: a román 
sportportálokon továbbra is a Becali, Halep, Dinamo 
sorrend lesz a befutó.
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