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Még javában tart a téli szünet a 
női labdarúgók hazai élvonal-
beli bajnokságában, de a márci-
usi folytatásra a legtöbb csapat 
igyekszik erősíteni a keretén. 
A Székelyudvarhelyi Vasas 
Femina vezetőedzőt is cserélt, 
nekik viszont a naptári év első 
tétmeccsét a Román Kupa jelen-
ti majd február végén.

 » JÓZSA CSONGOR

A hazai élvonalbeli bajnok-
ság folytatására hangolnak 
a női labdarúgócsapatok, 

köztük a címvédő és az összetett-
ben listavezető Kolozsvári Olim-
pia, valamint a Román Kupában 
címvédő Székelyudvarhelyi Vasas 
Femina. A Szamos-partiak eddigi 
legfontosabb igazolását Claudia 
Pană jelenti, de a hargitaiak is vál-
toztattak a kereten. Nemcsak játé-
kost cseréltek, hanem edzőt is, a 
téli felkészülést ugyanis már Vágó 
Attila irányításával végzik.

„Jól haladunk a felkészüléssel, 
minden a tervek szerint történik. 
Már tesztmeccseket is játszottunk, 
hiszen nyakunkon a Román Ku-
pa-mérkőzés. Itt nagyon szeret-
nénk jó eredménnyel továbbjutni. 
Sajnos a bajnokság versenykiírása 
miatt a kupameccs után két hét-
re játsszuk első idei bajnokinkat, 
majd újabb két hét szünet követ-
kezik számunkra. Utána pedig 
nagyon sűrű lesz a programunk, 
hetente két meccsel” – mondta a 
Vasas Femina edzője.

AZ ALAPSZAKASZ VISSZAVÁGÓIRA KÉSZÜL A NŐI ÉLVONALBELI BAJNOKSÁG MEZŐNYE

Folytatásra hangolnak a hölgyek
Az udvarhelyiek a kupa címvé-

dőiként február 29-én 11 órakor 
fogadják hazai környezetben a Bor-
góprundi Heniu gárdáját. A lányok 
a bajnokság őszi idényét követően 
hét győzelmet, két döntetlent és két 
vereséget jegyeztek, jelenleg negye-
dikek a rangsorban, három pont 
a hátrányuk a második helyezett 
Galaci Universitateával szemben. 
A bajnokság alapszakaszát rájátszás 
követi, a playoffb  a pedig beszámíta-
nak majd az alapszakaszban gyűj-
tött pontok is. „Jól érzem magam, 
szeretek itt lenni, felszabadultan dol-
gozom, hiszen mindenki a saját fel-
adatával foglalkozik. Megismertem 

minden játékost, nagyon fi atal, egy-
ben nagyon tehetséges csapatunk 
van. Bízom benne, hogy tavasszal ki-
alakul az a keret, amellyel a követke-
ző bajnokságban már komolyabb cé-
lokat is elérhetünk” – folytatta Vágó.

Megtudtuk, hogy a csapat egyik 
gólfelelőse, Carolina Țabur aláírt a 
Borgóprundhoz. Pótlásáról is ha-
mar döntés született, leigazolták a 
18 éves, moldáv női labdarúgó-vá-
logatott Daniela Margaritet. A Va-
sas Femina kerete nem teljes, né-
gyen jelenleg az U17-es válogatottal 
edzőtáboroznak, jövő héten pedig 
másik négy játékos az U19-esekhez 
csatlakozik.

 » RÖVIDEN

Elhalasztják a Kínai Nagydíjat
A kínai koronavírus-járvány miatt 
a Nemzetközi Automobil-szövetség 
(FIA) tegnap bejelentette, hogy 
elhalasztja a Forma–1-es autós 
gyorsasági-világbajnokság április 
19-re tervezett sanghaji versenyét. 
A Kínai Nagydíj a negyedik futam 
lett volna az idei szezonban, pótlá-
sáról később döntenek.
 
Román birkózóarany Rómában
Alin Alexuc Ciurariu aranyérmet 
szerzett Romániának a római 
birkózó Európa-bajnokságon. A 30 
éves sportoló kötöttfogásban, 130 
kg-os súlycsoportban nyerte meg 
a döntőt a grúz Levan Arabulival 
szemben. Ciurariu tavaly és tava-
lyelőtt bronzérmes volt a konti-
nensviadalon. A magyarországi 
sportolók két ezüst- és egy bronzé-
remmel zárták a nyitónapot: Lévai 
Zoltán a 77, Lőrincz Viktor pedig 
a 87 kilogrammos súlycsoportban 
lett második,  míg Torba Erik a 63 
kilósok között állhatott fel a dobo-
gó harmadik fokára.
 
Kisorsolták a Fed Kupa csoportjait
A címvédő francia, illetve az orosz 
csapat lesz Magyarország női 
teniszválogatottjának ellenfele a 
Fed Kupa április 14–19-én rende-
zendő budapesti döntő tornáján. 
Magyarországnak házigazdaként 
nem kellett selejtezőt játszania a 
részvételért, a tavaly elődöntős 
Románia viszont tartalékos felál-
lásban épp az oroszoktól kapott 
ki az első körben ezért nem vehet 
részt az új kiírás szerint rendezen-
dő viadal fi náléjában. A B csoport-
ban Ausztrália, Fehéroroszország 
és Belgium, a C-ben az Egyesült 
Államok, Spanyolország és Szlo-
vákia, a D-ben pedig Csehország, 
Németország és Svájc adogatnak a 
csoportelsőségért.

 » V. NY. R.

Támogatásért lobbiztak tegnap 
egykori hazai élsportolók a par-

lamentben tartott közös sajtótájé-
koztatójukon, ahol többek között 
a teniszklasszis Simona Halep, az 
egykori olimpiai bajnok atléta Gab-
riela Szabó, a tornászlegenda Nadia 
Comăneci, valamint az úszószövet-
ség elnöke, Camelia Potec szólaltak 
fel. Utóbbi politikai semlegességüket 
hangsúlyozta, és emlékeztetett arra, 
hogy nem az első alkalom, amikor a 
problémáikat említik. „Infrastruktúra 
nélkül nehéz meggyőzni a gyermekek 
arról, hogy sportoljanak. A szülők 
hajlandónak mutatkoznának rá, de 
nincs hova küldjék őket. Ahhoz, hogy 
a sport valóban országos prioritássá 
váljon, fi nanszírozni kellene” – véle-
kedett, támogatva ugyanakkor a mil-
liárdos üzletember, egykori teniszező 
Ion Țiriac korábbi elgondolását a 
sportóvodák létrehozásáról.

Szabó eközben megjegyezte, hogy 
jómaga az utóbbi időben elzárkózott a 
nyilvánosság elől, mert hiábavalónak 
érezte a gondjaikat és szükségleteiket 
ecsetelnie. „Úgy tűnt, hogy senki sem 
hallja meg. (…) A romániai sportnak 
támogatásra és pénzre van szüksége. A 
legfontosabb az lenne, hogy a vezetők 

megértsék a sürgető szükségleteinket. 
Prioritást kellene felállítani és az alap-
ján módosítani az adótörvényt. (…) 
Hasznára válik az önkormányzatok-
nak, hogy támogassák a sportot vagy 
sem? Voltaképp mit is akarunk? Le-
gyen vagy sem támogatva a sport? Le 
kellene ülni egy közös megbeszélésre, 
hogy tisztán lássunk” – fogalmazott a 
sajtótájékoztatón.

Halep ugyancsak kiemelte az infra-
struktúra szükségességét. Elsősorban 
saját sportágáért lobbizva hangsú-
lyozta, hogy szükség lenne egy olyan 
csarnokra ahol teniszmérkőzéseket 
rendezhetnek. „Nem magam miatt 
jöttem ide, hanem az utánam érkező 
generáció miatt, mert úgy gondolom, 
hogy nagy szükségük van egy megfe-
lelő rendszer felépítésre” – mondta 
a női tenisz-világranglista második 
helyezettje. Nadia Comăneci is úgy 
véli, hogy lehetőséget kell adni a 
gyermekeknek arra, hogy megfelelő 
körülmények között sportolhassa-
nak, és az alapokat megszerezzék. „A 
sportsikerek korábban is és most is 
örömforrást jelentenek. Fontos, hogy 
a mai generáció tudja, hogy számít-
hat a támogatásunkra, és ne kelljen 
külföldre mennie azért, mert itthon 
nincs lehetősége megfelelő felkészü-
lésre” – tette hozzá Comăneci.

 » KRÓNIKA

Összefogtak a hazai élvonalbeli 
férfi  kézilabda-bajnokságban 

szerepelő klubok, és közösen kérik 
a sportági szövetség vezetőségét az 
átigazolási szabályzat módosítására. 
Elsősorban az idegenlégiósokra vo-
natkozó előírásokat szeretnék meg-
változtatni, mert tapasztalatuk sze-
rint az nem váltotta be a hozzá fűzött 
reményeket.

Erről a ProSport sportnapilap érte-
sült a héten, de arról korábban már 
lapunk is beszámolt, hogy a 2018-
ban bevezetett szigorításokat szkep-
tikusan fogadták az érintettek. Már 
akkor is többen ellenezték azon szi-
gorú megkötéseket, amelyek szerint 
csak az elmúlt évek Európa- vagy 
világbajnokságain legjobb tíz között 
végző válogatottak játékosai közül, 
vagy a Bajnokok Ligájában négyes 
döntőt játszó csapatokból lehet kül-
földi sportolót leszerződtetni. Ettől 
a szövetség arra számított, hogy az 
országba csakis minőségi légiósok 
érkeznek, és több játéklehetőséget 
kapnak a hazai kézilabdázók, miköz-
ben sikerül a klubok költségvetéseit 
kiegyenlíteni és csökkenteni. Az eddi-
gi tapasztalatok viszont azt mutatják, 
hogy a szigorú szabályok miatt a klu-

bok többnyire csak egyiptomi, brazil 
és cseh játékosokat tudtak a Bölények 
Ligájába csábítani, játékoshiány mi-
att pedig érdem nélkül nőttek a hazai 
kézilabdázók bérigényei – és ezzel 
párhuzamosan a klubok költségveté-
se is. A megkötések hatással voltak a 
klubcsapatok európai szereplésére is, 
a Bajnokok Ligájában szereplő Dina-
mo kivételével a többiek nem tudtak 
bejutni az EHF-kupa csoportkörébe, 
a Challenge-kupában elért eredmé-
nyek pedig nem számítanak a kon-
tinentális rangsorban. A szabályzat 
előtt Romániát a 11. helyen jegyezték, 
mostanra visszacsúszott a 13. helyre, 
és az új versenykiírás miatt – dacára a 
Dinamo jó eredményeinek – kimarad-
hat a BL következő idényeiből.

A negatív hatás láttán mind a ti-
zennégy élvonalbeli klub közösen 
írt alá egy állásfoglalást, amelyet 
előterjesztettek a sportági szövetség 
vezetőségének. Ebben a légióssza-
bály módosítását kérik, de egyút-
tal vállalást tettek arra is, hogy a 
2021–2022-es szezontól kezdődően 
mind egyikük benevez egy ifj úsági 
csapatot a másodosztályba, hogy így 
biztosítsák a haza játékosállomány 
növekedését és fejlődését. A hazai 
sportági szövetség február 25-én 
dönthet a klubok javaslatáról.

Támogatásért lobbiztak a legendák Eltörölnék a légiósszabályt

 » „A romániai 
sportnak támo-
gatásra és pénz-
re van szüksége. 
A legfontosabb 
az lenne, hogy a 
vezetők megért-
sék a sürgető 
szükségletein-
ket” – mondta 
Gabriela Szabó, 
korábbi olimpiai 
bajnok atléta.

Tétmeccsre várva. A hazai női labdarúgók téli felkészülése még két hetet tart

 » A Vasas Femi-
na egyik gólfe-
lelőse, Carolina 
Ţabur aláírt a 
Borgóprund-
hoz, de helyére 
leigazolták a 18 
éves, moldáv női 
labdarúgó-válo-
gatott Daniela 
Margaritet.




