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Februárban pótolják
a Fed-kupa-osztályozót
Jövő év február 5-6-án pótolják a 
koronavírus-járvány miatt idén 
áprilisban elmaradt Románia–
Olaszország női teniszössze-
csapást a Fed-kupa osztályozó-
jában. A világcsoportban való 
bennmaradásért zajló viadalokat 
eredetileg Kolozsváron rendezték 
volna, a hazai sportági szövetség 
tegnapi közleménye egyelőre 
nem jelentett be helyszínvál-
tozást. Azt is közölték, hogy a 
női teniszválogatottak idénről 
elhalasztott nagydöntője jövő 
év április 13–18-án lesz Buda-
pesten. A férfi  tenisz-Davis-kupa 
idei, madridi nagydöntőjét, 
mint ismeretes ugyancsak 2021-
ben rendezik majd. Románia 
egyik sorozat végjátékában sem 
érintett, Magyarország viszont 
mindkét nem versenyeiben kép-
viselve lesz.
 
A másodosztályban indul
a Brassói Corona
Simona Gogîrlă vezetőedző 
irányítása mellett építik újjá 
a Brassói Corona női kézilab-
dacsapatát, amelyet az elmúlt 
szezonban doppingolás miatt 
kizártak az élvonalból. A kö-
vetkező idényt a másodosztály-
ban kezdik, és többnyire saját 
nevelésű fi atalok alkotják majd a 
keretüket.

 » DOBOS LÁSZLÓ

A járványügyi előírások betartása 
mellett egy hónapja tart az ala-

pozás a Csíkszeredai Sportklub jégko-
rongcsapatánál. Hozó Levente edző 
irányítása mellett készülnek, az elmúlt 
idényben pályára lépett játékosok kö-
zül pedig szinte mindenki a hargitai 
kék-fehéreknél maradt. Adorján Örs 
és László Arnold kapusok, illetve Biró 
Tamás, Farkas Tamás, Gecse Hugó, 
Eduard Cășăneanu, Flinta Botond, 
Györfy Tihamér, Papp Szabolcs, Ro-
kaly Szilárd, Rokaly Norbert és Fodor 
Csanád mezőnyjátékosok készülnek 
jelenleg Csíkszeredában, Becze Tiha-
mér, Láday Tamás és Salló Alpár pedig 
egyéni program alapján végzi az ala-
pozást, és várhatóan augusztus elején 
csatlakoznak a közös munkához. Ak-
kor kezdenék ugyanis el a jeges edzé-
seket, de a pénzügyi megszorítások 
miatt a Vákár Lajos Műjégpálya akkor 
még használhatatlan lesz, így Karcfal-
vára fognak utazni. Jelenleg a Sapien-
tia együtteséből is a Sportklubbal edz 
hét 19-20 éves hokis, mert mint az Nagy 
Attila, a Székelyföldi Jégkorong Akadé-
mia csapatának menedzsere jelezte: 
szorosabb együttműködést terveznek 
az Erste Liga-szereplő kék-fehérekkel. 
„A hét játékos közül mindenki esélyes 
arra, hogy bekerüljön a Sportklub ke-
retébe. Ehhez azonban keményen kell 
dolgozniuk, fel kell nőniük az elvárá-
sok szintjére” – mondta.

A 2020–2021-es kerettel kapcsolat-
ban Hodos Lászlótól, a Sportklub el-
nökétől megtudtuk, hogy Andrej Ta-
ratuhinnak érvényes szerződése van 
a Sportklubbal, ő román állampolgár 
is, így nem fog idegenlégiósnak számí-
tani. Szóban megállapodtak a folyta-

tásról Makszim Szamankov kapussal 
és Gyenisz Kuljas hátvéddel is, a klub 
pedig hamarosan elindítja a honosítá-
sukhoz szükséges eljárást. Szerződés-
hosszabbítást terveznek Jason Morgan 
vezetőedzővel is, de a tárgyalások még 
nem zárultak le.

„A román bajnokság szeptember 
végén vagy október elején kezdőd-
ne, de – sajnos – Bukarestben meg-
próbálnak keresztbe tenni az erdélyi 
csapatok Erste ligás szereplésének. 
Augusztusban még lesz egy vezetőségi 
gyűlés a román szövetségnél, remél-
jük, akkor majd minden normálisan 
alakul az erdélyi csapatok szempont-
jából” – hangsúlyozta a Sportklub 
elnöke. Az már eldőlt, hogy a 2020-as 
jégkorong-Román Kupa küzdelmeinek 

Galac lesz a házigazdája, a tervek sze-
rint december második felében.

A járvány ugyanakkor negatívan 
érintette a sportminisztérium égisze 
alá tartozó klubot, mert mind Hodos 
jelezte: március 15-étől június 1-jéig 
a jégkorongozók kényszerszabadsá-
gon voltak, átlagban 1500 lej volt havi 
juttatásuk. Az tegnap tudták meg a 
szaktárcától, hogy ezt az erre kiutalt 
támogatást – összesen 180 ezer lejt 
– lefaragják a Sportklub éves költség-
vetéséből. „Fájdalmas ez a döntés, 
hiszen az éves költségvetésünk így is 
szűkös volt, de sikerült volna abból a 
hokicsapat számára minden kiszállást 
kifi zetnünk, a hazai meccsek költsége-
it kiegyenlíteni, a fi zetéseket kiadni. 
Nagy érvágás ez a romániai sportnak” 

– nyilatkozta Hodos. A Sportklubnak 
van még a bob-, a szánkó-, a csel-
gáncs- és a korcsolya- (short track és 
műkorcsolya) szakosztálya, ezek már-
ciustól júliusig semmilyen támogatást 
nem kaptak. „Így segíti a sportminisz-
térium klubjait, elvárja, hogy önerőből 
érjenek el jó eredményeket a nemzet-
közi versenyeken, nyerjenek érmeket 
az Európa- és világbajnokságokon, 
szerepeljenek az olimpiákon” – tette 
hozzá elkeseredve Hodos. A Sportklub 
igényelt pénzt Bukarestből sportbá-
zisa javítására is. Nem kapott egy lejt 
sem, de alkalmazottaival önerőből el-
végezték a jégpályán a szükséges javí-
tásokat, kimeszelték az öltözőket és a 
műjégpálya melletti szálloda szobáit, 
ahol az idegenlégiósok fognak lakni.

Megtépázott költségvetéssel folytatja a Csíkszeredai Sportklub

 » Március 15-
étől június 1-jéig 
a jégkorongozók 
kényszerszabad-
ságon voltak, az 
erre utalt támo-
gatást viszont 
lefaragják a 
Sportklub éves 
költségvetésé-
ből.

Három gólt szerezve Kolozsvá-
ron, egy pontra csökkentette 
hátrányát a Craiova élvonalbe-
li labdarúgócsapata az ösz-
szetettben listavezető CFR-rel 
szemben. A fellegváriak veze-
tőedzője immár az oltyánokat 
tartja esélyesnek a bajnoki 
címre, ugyanakkor öt forduló 
még hátravan a felsőház idei 
szezonjából.

 » V. NY. R. 

K lubon belüli problémákkal 
magyarázta Dan Petrescu, a 
Kolozsvári CFR vezetőedzője 

csapata Craiova elleni vereségét, 
megfogalmazása szerint zaklatott 
időszakon vannak túl. „Sok játé-
kos van, aki nem játszhat az U21-
es szabály miatt, és emiatt bosz-
szúsak. Egyéb problémák is voltak, 
de ezekről többet nem szeretnék 
elárul ni” – mondta, miután va-
sárnap este hosszú idő után hazai 
környezetben veszítettek ponto-
kat. Épp a bajnoki címért folytatott 
versenyben közvetlen riválisnak 

A CRAIOVA KÉT VÁLLRA FEKTETTE A KOLOZSVÁRIAK VÉDELMÉT A LIGA 1-ES BAJNOKSÁGBAN

Rangadón siklott ki a CFR

 » „A Sevillától 
és a Celtictől 
sem kaptunk 
három gólt” – 
bosszankodott a 
CFR-t edző Dan 
Petrescu a Craio-
va elleni vereség 
után.

számító oltyánok múlták felül őket 
3-2-re a felsőházi rájátszás ötödik 
fordulójában, ezért immár csak egy 
pont a különbség a két gárda között. 
Az élen a CFR 36 pontnál tart, mi-
közben a Craiovának a második he-
lyen 35 pontja van. „A Sevillától és a 
Celtictől sem kaptunk három gólt” – 
bosszankodott Petrescu, hozzátéve, 
hogy azért a Craiova is jó csapat, és 
a történtek után főesélyesnek tartja 
őket az első hely megszerzésére. Ezt 
egyebek mellett azzal magyarázta, 
hogy a szezon utolsó fordulójában 
egymás ellen lép majd pályára a 
két együttes, a találkozónak pedig 
a craiovaiak lesznek a házigazdái. 
A történtek feltüzelték az oltyánokat 
is, olasz edzőjük, Cristiano Bergo-
di szerint ez volt a szezon legszebb 
összecsapása és egy olyan fantaszti-
kus siker, amely önbizalmat adott a 
játékosainak is. „Álszent lennék, ha 
az elmúlt három mérkőzés után nem 
gondolnék a bajnoki címre, de nem 
számítottam arra, hogy a CFR ven-
dégeként nyerni fogunk. Ez a fi úk 
érdeme, ők a főszereplők a pályán. 
De szerénynek kell maradnunk, nem 
szabad elszállnunk, mert még min-
dig a CFR mögött állunk az összetett-
ben. Az egy igazi álom lenne, ha az 

utolsó mérkőzésen dőlne el a cím” 
– nyilatkozta. A Craiova a hatodik 
fordulóban a Medgyes vendége lesz, 
míg a CFR ahhoz az Astrához utazik, 
amelyik lapzártánk után az FCSB-vel 
mérkőzött meg hazai pályán.

Eközben az alsóházban vasárnap 
késő délután fejeződött be a hato-
dik forduló, amikor is a Dinamo egy 
újabb vereséget szenvedett. Ezúttal 
a Voluntari győzte le 1-0-ra. Utóbbi 
beérte az összetettben 24 pontnál 
tartó Sepsi OSK-t a playout máso-
dik helyén, miközben a bukaresti 
piros-fehérek 17 ponttal sereghajtók 
maradtak. Van viszont két elmaradt 
mérkőzésük, többek között azzal a 
Târgoviștéval is találkozniuk kell 
még, amelyik szintén kieső helyen 
áll, és nem hosszabbította meg ma 
lejáró szerződését Viorel Moldovan 
vezetőedzővel.

Jó hír ugyanakkor, hogy a Liga 1-es 
mezőnyben érintett összes csapat 
koronavírustesztje negatív lett, ezért 
halasztással nem kell számolni. Az 
alsóház hetedik fordulójában ma 20 
órától Iași–Hermannstadt, szerdán 
Clinceni–Sepsi OSK (17 óra) és Vo-
luntari–Târgoviștei Chindia (20 óra), 
csütörtökön pedig Viitorul–Dinamo 
(20) párosítás szerint játszanak.
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Alapozás. Erőnléti edzésekkel készül a Csíkszeredai Sportklub jégkorongcsapata a következő idényre




