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• A romániai sí-
sport-utánpótlásban 
tapasztalható mos-
toha körülmények és 
a kevés hó ellenére 
mindhárom alpesi sível 
foglalkozó székelyföldi 
sportiskolánál jónak 
ítélik az elért eredmé-
nyeket.

D O B O S  L Á S Z L Ó

U tánanéztünk, és elkönyvelhe-
tő, hogy a 2019–20-as idény-
ben nem volt egyetlen olyan 

országos szintű alpesisí-verseny sem 
Romániában, ahol valamelyik korosz-
tályban ne ért volna el legalább egy 
székelyföldi síző dobogós helyezést. 
A koronavírus-járvány terjedése miatt 
az országos és a sportiskolás bajnok-
ságoknak csak a felét tudták megren-
dezni, és ezzel véget is ért a síszezon. 
Megkérdeztük az érintetteket.

A csíkszeredai kis sízőket Csiz-
más Judit, ifj . Bíró Tibor és Péter 

Zsombor tanárok készítették fel. Bí-
ró Tibor: „Annak ellenére, hogy a 
sport iskoláknak kevés a pénzük és 
még a hóhiány is nehezítette a dol-
gunkat, jónak ítélem az eredménye-
ket. Hargitafürdőn, Csíksomlyón és 
Gyimesfelsőlokon tudtunk készülni. 
A 14–16 éves sportolóink közül Balog 
Kriszta, Balog Kincső, Laczkó Csa-
nád, Fogas Oszkár és Mánya Szilas a 
legtehetségesebbek, ők értek el szép 
eredményeket az elmúlt szezonban, 

dobogósok lettek az országos bajnok-
ságokon, és ha lesz kitartás, szülői 
támogatás, akkor Miklós Edit nyom-
dokába léphetnek. Hangsúlyozom, a 
tehetség megvan, csupán kitartás és 
rengeteg munka kell a célok elérésé-
hez. A kisebbekkel Csizmás Judit kol-
léganőm foglalkozik, ott is számos 
tehetséges gyerekünk van.”

Balázs Lehel és Elekes László 
edzők készítették fel a Gyergyó-
szentmiklósi ISK fi atal sízőit. Elekes 

szerint a gyergyói alpesi sí történe-
tének legjobb idénye zárult, soha 
nem szerepeltek ilyen jól a sízők. Kö-
zülük kiemelkedik Zöld Róbert, aki 
nemzetközi szinten is bizonyított, 
nemzetközi versenyen ért el dobo-
gós helyezéseket korosztályában. A 
gyergyói sportiskola sízői az idény 
elején Maroshévízen készültek, majd 
miután beindultak Borszéken a fel-
vonók, ott folytatták az edzéseket. 
„Számunkra nagy érvágás, hogy 

nem tudták megrendezni a bajnok-
ságok összes versenyszámait, mert 
így újabb bajnoki címektől, érmes 
helyezésektől estünk el. Zöld Róbert 
mellett a nagyobbak közül Keresztes 
Előd, Bencze Márton, Lőrincz Eszter, 
Vargyas Szilárd és Vargyas Adorján 
nevét említeném a legeredménye-
sebb sportolóink közül, a kisebbek-
nél pedig Fehér Dorottya, Miklós Le-
vente, Romfeld Bence, Saitoc Zsolt, 
Balázs Szabolcs, Bernád Gergő és 
András Tibor képviselte becsülettel a 
Gyergyószentmiklósi ISK-t.”

A Maroshévízi ISK alpesi sízőit Io-
nel Pop edző készítette fel. „Tekintet-
tel arra, hogy kevés havunk volt eb-
ben a szezonban, mi megpróbáltunk 
a legkisebbekkel az összes környék-
beli kupaversenyre, megyei bajnok-
ságra eljutni. A 10–12 éves sportolóink 
közül Szabó Anett, Andrada Bobrog 
és Bogdan Bobrig voltak a legered-
ményesebbek, a nagyobbak közül 
pedig Hámos Roxána, Ioana Casiana 
Jurcă, Riana Maria Suvar és Ioana 
Ambrus képviselték jó eredmények-
kel Maroshévízt. A hévízi alpesi sízők 
közül kiemelkedik Hámos Roxána, 
aki klubszinten a Maroshévízi ISK-t 
képviseli, nemzetközi versenyeken 
pedig Magyarországot. Hámos 4. lett 
a Brassópojánán megrendezett magas 
színvonalú FIS-versenyen.”

A tavaly novemberben átadott 
Puskás Aréna nyerte a 2019-es 

Év stadionja címről döntő szavazást.
A futballarénákkal foglalkozó 

stadiumdb.com honlap által meg-
hirdetett verseny kiírása alapján 19 
ország létesítményei közül választ-
hatták ki az öt legjobbat a szavazók. 
A portál beszámolója alapján a világ 
107 országából 30 632 voks érkezett, 
ezek majdnem felét, közel 14 955 ezer 
szavazatot a budapesti stadion kap-
ta. A közlemény szerint a november 
15-én felavatott létesítményre a világ 
minden tájáról, így a többi között In-

donéziából, Argentínából, Lengyel-
országból, Nagy-Britanniából, az 
Egyesült Államokból és a Fülöp-szi-
getekről is érkeztek voksok.

A legjobbnak ítélt stadionra öt, a 
másodikra négy, a harmadikra három, 
a negyedikre kettő, az ötödikre pedig 
egy csillagot kellett adniuk a vokso-
lóknak, és a szavazatok összesítése, 
valamint szakértő építészek véleménye 
alapján ítélték oda az Év stadionja díjat.

A listára csak a tavaly átadott és 
legalább 10 ezer néző befogadására 
alkalmas arénák kerülhettek fel, a 
Puskás Aréna mellett a dunaszerda-

helyi MOL Aréna is versenyben volt. 
Szavazni március 15-éig lehetett a 
weboldalon. A honlap emlékeztetett: 
tavaly a szakmai zsűri a DVTK aréná-
ját választotta az év legszebbjének.

A díjnyertes Puskás Aréna lesz az 
egyik helyszíne a koronavírus-jár-
vány miatt idény nyárról a jövő évre 
halasztott labdarúgó Európa-bajnok-
ságnak. A 2021. június 11-étől július 
11-éig tartó kontinensviadalon há-
rom csoportmérkőzést és egy nyol-
caddöntőt rendeznek a stadionban, 
amely 2022 májusában otthont ad az 
Európa Liga fi náléjának is.

Ter Stegen egyelőre nem hosszabbít 
a Barcelonával
Új szerződést kínált kapusának az FC Barcelona labdarúgócsapat veze-
tése, de Marc-André ter Stegen egyelőre nem fogadta el a klub ajánlatát 
a katalán Sport értesülése szerint. A lap úgy tudja, hogy a 27 éves német 
hálóőrnek határozatlan időre hosszabbítanák meg jelenlegi, 2022 nyaráig 
szóló kontraktusát, emellett évi nettó 6,5 millió eurós fizetést kapna. Az 
újság szerint maga a kapus halasztotta el a szerződés-hosszabbításával 
kapcsolatos tárgyalást. A Sport úgy látja, nem kétséges, hogy Ter Stegen 
maradni akar a katalán gárdánál, viszont úgy érzi, tett már annyit a csa-
patért, hogy a házi bérezési listán a legjobban fizetettek közé kerüljön. 
Tárgyalási pozícióját erősíti, hogy hazájából is van komoly érdeklődő: a 
Bayern München szívesen alkalmazná a válogatott hálóőrt. Ter Stegen a 
2019/20-as szezon eddigi szakaszában 34 meccsen védett a Barceloná-
ban, 34 gólt kapott, tizenegy alkalommal egyszer sem vették be a kapuját. 
A Barcelonához 2014-ben csatlakozott a Borussia Mönchengladbachtól 
12 millió euróért, a Transfermarkt 90 millió euróban adja meg a kapus 
jelenlegi futballpiaci értékét.

Változik az U21-es foci Eb időpontja
Eredetileg jövő év júniusában szerepelt a naptárban a magyar–szlovén 
rendezésű U21-es labdarúgó Európa-bajnokság, de ez változni fog. A 
Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) hivatalos honlapján közölte, hogy 
a halasztásra azért volt szükség, mert az Európai Labdarúgó-szövetség 
(UEFA) a koronavírus-járvány terjedése miatt jövő nyárra halasztotta a 
felnőttek kontinenstornáját. Az európai szövetség tájékoztatása alapján az 
U21-es Európa-bajnokságot várhatóan nem az eredetileg tervezett júniusi 
időpontban rendezik meg – írja az mlsz.hu. A javaslat az, hogy a pontos 
időpontról a következő időszakban szülessen döntés, az események 
alakulásának tükrében. Az UEFA szeretné megtalálni a férfi válogatottak 

második legrangosabb tornája számára a lehető legmegfelelőbb időpon-
tot a 2021-es versenynaptárban. Az U21-es Eb-nek a Gera Zoltán vezette 
magyar válogatott házigazdaként biztos részvevője. A román válogatott se-
lejtező útján juthat ki a kontinensbajnokságra. A tornának magyar részről 
Budapest (Bozsik-stadion), Győr, Székesfehérvár és Szombathely ad majd 
otthont. Románia 1998-ban volt házigazdája az U21-es labdarúgó Euró-
pa-bajnokságnak, akkor Spanyolország nyerte a kontinensbajnoki címet. 
Jelenleg is a spanyolok a címvédők, a tavalyi olaszországi torna döntőjében 
a németeket verték, a román válogatott pedig az elődöntőben búcsúzott.
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A Puskás Aréna nyerte az Év stadionja címet

Minden síversenyen székely dobogós
A sportiskolák alpesisí-szakosztályainak edzőivel beszélgettünk

Hámos Roxána nemzetközi versenyen, magyar színekben   ▴  FORRÁS: A HÁMOS CSALÁD

A világ 107 országából több mint 30 ezer voks érkezett, ezek majdnem felét kapta a Puskás Aréna   ▴  FORRÁS: MTI




