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H I R D E T É S

AZ EHF KÖZLEMÉNYÉVEL ELLENTÉTBEN A CSM IS KÉRT SZABADKÁRTYÁT A BL-BE

Kifelejtették a bukarestieket

A kontinentális szövetség 
tévedése miatt nem szerepelt 
tegnap a Bukaresti CSM neve 
a női Bajnokok Ligája követ-
kező idényére szabadkártyát 
igénylő klubok között. A 
fővárosi együttes benyújtotta 
a dokumentációt, és június 19-
re várja a választ a kérelmére.

 » KRÓNIKA 

Kifelejtette a Bukaresti CSM-t 
a tegnap kihirdetett neve-
zési listájáról az Európai 

Kézilabda-szövetség (EHF), a női 
Bajnokok Ligájában korábban 
győztes, többszörös négyes dön-
tős együttes viszont leszögezte: 
korábbi eredményei okán kér-
vényezte a szabadkártyát annak 
érdekében, hogy a 2020–2021-es 
szezonban is a legrangosabb 
klubtorna részese legyen. A kon-
tinentális szervezet Facebook-ol-
dalán hozta nyilvánosságra a 
szabadkártyát kérő alakulatok 
neveit, majd törölte romániai 
bajnokságban ezüstérmes fővá-
rosiakat kihagyó bejegyzését. 

„Egy sajnálatos tévedés volt 
az EHF részéről. Épp az előbb 
beszéltem velük. Elnézést kér-
tek, nincs semmi probléma. Mi 
kértünk zöldkártyát, és a hatá-
ridőn belül iktattuk a szüksé-
ges dokumentációt, már csak a 
válaszukra várunk, amit június 
19-én közölnek. Reméljük, hogy 
megkapjuk a szabadkártyát az 
elmúlt években mutatott jó ered-
ményeink okán” – nyilatkozta a 
CSM-t irányító Gabriela Szabó a 
News.ro-nak. A járvány miatt, 
mint ismeretes, Romániában 
befagyasztották a kézilabda-baj-
nokságot, és a női mezőny ak-
tuális összetettje alapján az élen 
záró Râmnicu Vâlcea jogosult a 
BL-szereplésre, a mögötte máso-
dik CSM csak az EHF különenge-
délyével léphet majd pályára leg-
jobbak között. Az idei szezonban 
is mindkét együttes részt vett a 
BL-ben, és bejutottak a negyed-
döntőbe, ahol Râmnicu Vâlcea–
Metz és Bukaresti CSM–Győri 
ETO párosításban játszottak vol-
na a budapesti Final Four-ért. 
A mérkőzéseket a járvány miatt 
már nem tudták megrendezni.

A férfi mezőnyben a román baj-
nok Dinamo nemzetközi helye bi-
zonytalan még, mert igaz ugyan, 
hogy a hazai élvonalban az élen 
végzett, az új BL-kiírás miatt 
Romániának már nem jár auto-
matikusan hely a legrangosabb 
klubtornán. A bukaresti alakulat 
viszont épp az idei idényben volt 
a legeredményesebb, és csak a 
járvány akadályozta meg abban, 
hogy a Paris Saint Germain el-
leni nyolcaddöntőjét lejátssza. 
A klubvezetőség ezért úgyne-
vezett előléptetést kért a BL-be, 
szeretnék, ha az Európa Liga 
helyett újfent a legjobbak között 
léphetnének pályára.

Amúgy a női BL-mezőnyben 
a Győri ETO és a Vâlcea mellett 
a dán Team Esbjerg és az Oden-
se, a francia Metz, a német 
Borus sia Dortmund, a monte-
negrói Buducnost, a norvég 
Vipers Kristianstad és az orosz 
Rosztov-Don helye biztosított, 
miközben például a Ferencvá-
ros újfent szabadkártyát kért. 
A  férfi mezőnyben többek kö-
zött a Szegednek van „szüksé-
ge” szabadkártyára.
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Nem hátrálnak. A Bukaresti CSM kért szabadkártyát a 2020–2021-es BL-szezonra
 » HORVÁTH BÁLINT OTTÓ, ZÁTYI TIBOR

Ö tnapos, maratoni megméret-
tetés vár a férfi - és női csa-

patokra a kézilabda-élvonalba 
jutásért rendezendő tornákon. 
Mindkét mezőnyben két négyes 
csoportot alakítottak ki, ame-
lyekben mindenki játszik min-
denkivel, hogy utána a kvartettek 
első két helyezettjei az elődöntő-
ben, illetve a döntőben folytas-
sák. A női mezőnyben a legjobb 
három, a férfi aknál pedig a leg-
jobb két csapat jut fel az élvonal-
ba – derül ki a hazai sportági szö-
vetség tegnapi közleményéből. 
A tornák időpontja és helyszíne 
még kérdéses.

A tornákra június 15-ig kell hiva-
talosan jelentkezni, arról viszont 
már beszámoltunk, hogy például 
a Nagyváradi VSK férfi csapata 
nem vállalja a szerepelést, a felju-
tást célzó Székelyudvarhelyi Szej-
ke SK ugyanakkor igen, és abba 
az 1-es csoportba került, ahová a 
Suceava, a Nagyszentmiklósi Uni-
rea és az Alexandria is. „A csapat 
továbbra sem változtatott idei 
célkitűzésén, bár kétségtelen, 
hogy a jelenlegi gazdasági kör-

nyezet szinte teljes mértékben 
ellehetetleníti a csapat feljutási 
ambícióit” – mondta Ilyés Sza-
bolcs, az udvarhelyiek sportigaz-
gatója. Hozzátette: az elmaradt 
béreket még nem tudták kifi zet-
ni, az állami támogatást viszont 
utalták a játékosoknak. Meglátá-
sa szerint a Suceava a főesélyes, 
a mezőny többi együttese viszont 
hozzájuk hasonló gazdasági gon-
dokkal küzd.

A női mezőnyben a Marosvá-
sárhelyi VSK sorsa bizonytalan, 
amely abba az 1-es csoportba ke-
rült, amelyben a Bukaresti Știința 
mellett a Galac és a Mioveni már 
megkezdték az erősítést. „Élvonal-
ban jártas játékosokat igazoltak, 
és jóval tapasztaltabb csapatuk 
van. Nálunk viszont továbbra sem 
dőlt el, hogy mi lesz a folytatásban 
a klub és a kézilabdacsapat sorsa, 
erről jövő héten döntenek az igaz-
gatótanács tagjai, de az előjelek 
egyáltalán nem jók. Ráadásul az 
alapembereinknek június végén 
lejár a szerződésük, és a klubnál 
uralkodó anyagi problémák miatt 
nem akarnak hosszabbítani” – 
mondta Mihaela Evi, az együttes 
vezetőedzője.

 » V. NY. R.

Teljesült Gabriel Vașvari, a 
Sepsi OSK középpályásának 

kívánsága, hiszen élvonalbeli 
labdarúgócsapata elkerülte az 
FCSB-t a Román Kupa elődöntő-
jében; a sepsiszentgyörgyiek a Iași 
gárdáját, míg a bukaresti piros-ké-
kek fővárosi riválisukat, a Dina-
mót húzták a tegnapi sorsoláson. 
Videóbejegyzésében a háromszé-
kiek klubvezetője, Had nagy Attila 
emlékeztetett ugyanakkor arra, 
hogy a Liga 1-es bajnokságban ko-
rábban már két nehéz mérkőzést 
vívtak a moldvaiakkal, legutóbb 
hazai pályán pedig csak 1-1-es 
döntetlen lett a végeredmény. 
„Ne igyunk a medve bőrére. Nem 
lesznek egyszerű mérkőzéseink, 
de nagyon reméljük, hogy döntőt 
fogunk játszani” – fogalmazott. 
Az már ismert, hogy a párharcok 
első mérkőzéseit június 24-én, a 

visszavágókat pedig július 8-án 
rendezik majd. A döntő július 
22-én lesz Craiován. Răzvan Bur-
leanu, a Román Labdarúgó-szö-
vetség (FRF) elnöke reméli, hogy 
azt már nézők előtt rendezhe-
tik majd meg. Azon dolgoznak, 
hogy a szurkolókat fokozatosan 
visszaengedjék a lelátókra úgy, 
hogy legalább a stadionok befo-
gadóképességének tíz százalékát 
megtölthessék. „Egy jól kidolgo-
zott egészségbiztonsági szabály-
rendszer mentén. Minden elfog-
lalt helyre jutna tizenkét szabad 
hely, belépőket pedig csak online 
lehetne váltani” – részletezte a 
sportvezető. A Liga 1-es labda-
rúgó-bajnokság, mint ismeretes, 
hétvégén folytatódik, de egye-
lőre zárt kapuk mögött, és csak 
a hangszórók segítségével lehet 
majd szurkolói morajlással és biz-
tatással hangulatot teremteni a 
mérkőzések idején.

Gondterhelt osztályozóvárás

Elkerülte az FCSB-t a Sepsi




