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Ötödik Román Kupa-döntőjét 
veszítette el a Nagyváradi 
VSK férfi  kosárlabdacsapata: 
a román bajnok Körös-par-
ti együttes a négyes döntő 
házigazdájától, a Kolozsvári 
U-BT-től kapott ki a hétfő esti 
fi náléban. A Bihar megyeiek a 
harmadik kupadöntőt bukták 
el a Szamos-partiakkal szem-
ben, akik öt év alatt negyedik 
alkalommal hódították el ezt 
a serleget.

 » VÁSÁRHELYI-NYEMEC RÉKA

N em hoz szerencsét a Ho-
rea Demian sportcsarnok a 
nagyváradiaknak férfi  kosár-

labdázásban, a házigazda kolozs-
váriaknak viszont annál inkább, 
hiszen hétfő este újabb Román 
Kupát nyert ott az U-BT. A rivális 
Bihar megyeiek elleni fi náléban a 
vártnál sokkal meggyőzőbben győz-
tek, miután remek védelmüknek 
köszönhetően az első negyedben ti-
zenegy pontos előnyre tettek szert. 
A második negyedben javult ugyan 
a román bajnok VSK játéka, de a 
szünet után ismét a Szamos-partiak 

ÖTÖDIK ROMÁN KUPA-DÖNTŐJÉT VESZÍTETTE EL A NAGYVÁRADI VSK FÉRFI KOSÁRLABDACSAPATA

Kolozsváron maradt a serleg

akarata érvényesült, a felhalmozott 
hátrányt pedig nem tudta ledolgozni 
a váradi csapat, 68:61-re kapott ki. 
A kolozsváriak litván légiósa, Dona-
tas Tarolis egészen bravúros védé-
seket mutatott be, és érthető büsz-
keségnek adott hangot lefújás után. 
„Elképesztő érzés, egész szezonban 
azért küzdöttünk, hogy elnyerjük ezt 
a serleget. Egy pillanatig sem adtuk 
fel és ugyanígy harcolunk majd a 
bajnokságba is. Csodás érzés ebben 
a csarnokban játszani, mert ilyen 
szurkolókkal bármilyen eredmény 
lehetséges” – fogalmazott. Ő töltötte 
egyébként a legtöbbet a pályán és 10 
ponttal járult hozzá a sikerhez. Darko 
Planinic 17, Patrick Richard 16, Ker-
ron Johnson pedig 11 pontot dobott a 
váradiak elleni fi náléban.

„Kemény munka és egy csodála-
tos közönség révén szereztük meg 
ezt a serleget” – mondta Mihai Sil-
vășan, az U-BT edzője, hozzátéve, 
hogy sikerült kellő összpontosítás-
sal kezdeniük a találkozót ahhoz, 
hogy előnybe kerüljenek. „Vujosevic 
úr (Dusko Vujosevic, a kolozsvári-

ak szerb edzője – szerk. megj.) azt 
mondta a technikai megbeszélé-
sen, hogy csakis a védelem nyerheti 
meg a döntőt. Neki is ajánljuk ezt 
a serleget, hiszen ma például délig 
dialízisen volt. Gyakran nagyon fá-
radtan érkezik, mégis kemény mun-
kát végez” – jegyezte meg 60 éves 
szakvezetőtársáról, ugyanakkor ki-
emelte tanítványai teljesítményét is, 
akik szerint áldozatokat hoznak és 
győztes mentalitással léptek pályá-
ra. „Minden dicséretet megérdemel-
nek!” – fogalmazott Silvășan.

A vesztes fél részéről Cristian 
Achim edző rövid gratulációval 
zárta a mérkőzést, elismerte, hogy 
ellenfelük fi zikailag föléjük nőtt 
ezen a meccsen. A szakvezető nem 
keresett mentséget a történtekre, azt 
viszont megjegyezte, hogy reméli 
a bajnoki címet sikerül majd meg-
védeniük. A Nagyváradi VSK 2014, 
2016, 2018 és 2019 után az ötödik 
Román Kupa-döntőjét veszítette el, 
miközben az U-BT az elmúlt öt év 
során a negyedik alkalommal nyerte 
meg a fi nálét.

 » „Kemény 
munka és egy 
csodálatos 
közönség révén 
szereztük meg 
ezt a serleget” 
– mondta Mihai 
Silvășan, az U-BT 
edzője.

 » RÖVIDEN

Botlott a bukaresti FCSB
A kieső helyen álló Clinceni elleni 
hazai mérkőzésén botlott hétfő este 
az FCSB élvonalbeli labdarúgócsa-
pata a bajnokság 24. fordulójában, 
amikor gól nélküli döntetlennel 
zárták a csatát. A játéknap másik 
összecsapásán a Botoșani 2-1-re 
legyőzte a Hermannstadt együtte-
sét, ezért az összetettben fellépett 
a felsőházi rájátszásra jutást 
biztosító helyekre. A Liga 1-ben 
éllovas Kolozsvári CFR (48 pont) 
mögött Craiova (43), FCSB (43), 
Astra (40), Botoșani (39) és Viitorul 
(38) a legjobb hat sorrendje. A 7–14. 
helyen a Medgyes (37), Sepsi OSK 
(32), Dinamo (31), Hermannstadt 
(24), Târgoviștéi Chindia (24), Iași 
(22), Clinceni (21) és a Voluntari (14) 
csapatai állnak. Az alapszakaszból 
már csak két forduló maradt hátra, 
ami azt jelenti, hogy a CFR már 
bebiztosította helyét a playoff ra.
 
Török ellenfelet kapott a Siófok
Törökországba utazik a női kézilab-
da-EHF-kupában címvédő Siófok 
az idei kiírás negyeddöntőjének 
első mérkőzésére, hogy utána 
hazai pályán fogadja a Kastamonu 
Belediyesi együttesét. A tegnapi 
sorolás alkalmával a Beszterce a 
Herning-Ikast kapta ellenfélként, 
amellyel előbb hazai pályán, majd 
márciusban idegenben találko-
zik. Ebben a szakaszban lesznek 
még Lada–Odense és Podravka 
Vegeta–Thüringer párharcok is. Az 
első mérkőzéseket február 29 és 
március elseje között rendezik, a 
visszavágókat egy héttel később.
 
Tornásza menesztetné Marius
Urzică szövetségi kapitányt
Az ugrásban tavaly országos 
bajnoki ezüstérmes Adelin Kotrong 
szerint meneszteni kellene Marius 
Urzicát a hazai férfi  tornászváloga-
tott szövetségi kapitányi tisztsé-
géből a tavalyi világbajnokságon 
elért gyenge helyezések miatt. A 27 
sportoló nem volt tagja a keretnek, 
mert szerinte a szakvezető „kap-
csolatok és barátságok” mentén 
alkotja a csapatot, és bár elismeri 
versenyzői sikereit, menedzseri 
kvalitásait kétségbe vonta. Úgy érzi 
igazságtalanul bánt vele, amiért 
tavaly magyarázat nélkül elküld-
te a keretből három nappal az 
Európa-bajnokság előtt. A vádakra 
reagálva Urzică az Agerpres hírügy-
nökségnek leszögezte: azért küldte 
el, mert nem felelt meg az elvárá-
soknak. „A stábbal közösen döntöt-
tünk, és csakis a legjobb felállásra 
törekedtünk. Ő azt mondja, hogy 
én nem vittem el a versenyekre, 
de ő az, aki nem állt arra készen. 
(…) Bizonyítson! Aljasnak tartom 
a vádaskodását, főleg, hogy abból 
semmi sem igaz” – mondta.

 » SZUCHER ERVIN

Szőcs Bernadette Cynthia Euró-
pa-bajnok asztaliteniszezőnek 

és Klosz Péternek, a Romániai Tri-
atlon-szövetség három hónappal 
ezelőtt elhunyt elnökének ítélték 
oda tegnap a Maros megyei önkor-
mányzat legrangosabb elismerését, 
az Alae elnevezésű kitüntetést. Ez 
az első alkalom, amikor a képvise-
lő-testület sportolókat díjaz, még-
hozzá egy román párt javaslatára 
két magyart. Az öröm azonban nem 
lehetett teljes: Klosz Péter, aki a múlt 
év végén, alig 50 évesen távozott az 
élők sorából, posztumusz kitüntetést 
kapott. Későn kezdődött és rövidre 
sikeredett edzői és sportvezetői pá-
lyafutása rendkívül gazdagnak és 
eredményesnek bizonyult. Míg ti-
zenegynéhány évvel ezelőtt még egy 
magánklub keretében futó- és síver-
senyeket szervezett, 2011-ben már a 

triatlon világát hozta Romániához 
közelebb. Ő volt az, aki letette a szak-
szövetség alapjait, majd főtitkárként 
és 2016-tól elnökként felfejlesztette 
azt. Számos rangos hazai és nem-
zetközi verseny szervezése fűződik a 
nevéhez. Fáradhatatlan munkájával 
Marosvásárhelyt nemcsak a sportág 
világtérképére helyezte, de néhány 
évig a triatlon európai fővárosává 
avanzsálta. Klosz Péter számára a 
triatlon nem munka vagy hobbi volt, 
hanem maga az élet. Tervei között 
egy multisport világbajnokság ren-
dezése is szerepelt, melynek Maros 
megye adott volna helyet. A laudá-
lására felkért erdőszentgyörgyi pol-
gármester, Csibi Attila arra hívta fel a 
sportbarátok fi gyelmét, hogy ennek 
az álomnak a megvalósítása immár 
rájuk hárul. Az elismerést Klosz Pé-
ter testvére, Viktor vette át.

A másik kitüntetett, Szőcs Berna-
dette Cynthia a marosvásárhelyi asz-

talitenisz csodagyermekének számít, 
akit Ungvári Imola és Romeo Lupaşcu 
fedezett fel, de a Besztercén székelő 
olimpiai központnál teljesedett ki. 
A 24 éves többszörös Európa-bajnok, 
az Európa Top 16 verseny nyertese 
Maros megye egyetlen sportoló részt-
vevője, aki megváltotta a jegyét az 
idei tokiói ötkarikás játékokra.

„A két sportoló, akiket ma elisme-
résben részesítünk, karrierjük során 
nagyszerű eredményeket értek el. 
Kiváló teljesítményük mögött kitartó 
munka és áldozatok sora áll. Egy fel-
gyorsult világban élünk, amelyben az 
emberek többsége minimális erőfeszí-
téssel szeretne elérni eredményeket, 
hírnevet és sikert. Annak a két sze-
mélynek az élete azonban, akiknek ma 
ALAE kitüntetést adunk, egy másfajta 
utat mutat nekünk, és különösen a fi -
atalok számára lehet ez fontos lecke”– 
hangoztatta a díjátadón Péter Ferenc, 
a megyei tanács elnöke.

Kitüntették Szőcs Bernadette-et és Klosz Pétert

 » Ez az első 
alkalom, amikor 
a tanács sporto-
lókat díjaz, még-
hozzá egy román 
párt javaslatára 
két magyart.

Palánkkal. A váradiak nem tudták kivédeni a kolozsváriak kosarait a kupadöntőben

KÜLÖNFÉLE

Vállalunk ácsmunkákat, tetőkészítést, felújí-
tást, tetőjavítást, tetőfedést Lindab lemezzel, 
cserépfedést, lemezfestést, egyéb bádogos 
munkák elkészítését, csatornakészítést több 
színben, valamint belsőépítészeti és mindenféle 
benti munkálatokat - kedvezményes áron (15%-
os kedvezmény). Tel.: 0740-918348.
Eladók német, jó minőségű, bontott fa és 
műanyag termopan ablakok, egy- és kétnyílósok; 
új bejárati ajtók, teraszajtók többféle méretben, új 
fa- és műanyag ablakok – kedvező áron, Kápol-
náson. Szállítás megoldható. Árak: 200–2000 lej. 
www.szekelyhirdeto.info. Tel.: 0742-630838.

Hétvégén a nők serlege talál gazdára

A női kosárlabdázók Román Kupájának négyes döntőjét 
most hétvégén rendezik majd Sepsiszentgyörgyön, ahol a 
Sepsi-SIC román bajnokként és címvédőként főesélyese 
lesz a küzdelemnek. A szombati elődöntőben 19 órakor 
találkozik a Bukaresti Agronomiával, és akkor már ismert 
lesz az első döntős is, hiszen az Aradi FCC 16.30-kor 
mérkőzik meg a Kézdivásárhelyi SE-vel. A fi nálét vasárnap 
19.30-kor rendezik. A háromszékiek egyébként győzelem-
mel hangoltak a négyes döntőre: a bajnokság középsza-
kaszában legutóbb a Brassói Olimpiát verték 83:64-re, 
és így továbbra is hibátlanok a pontvadászatban. Ezen a 
találkozón bemutatkozott a Kovászna megyei csapatban 
az amerikai Rebecca Tobin is, aki 14 ponttal vette ki a 
részét a sikerből.




