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Kapust és középhátvédet
igazolt a Sepsi OSK
Sepsiszentgyörgyön folytatja 
labdarúgói pályafutását Alexandru 
Greab kapus és Bogdan Mitrea 
középhátvéd. Mindkét játékos Er-
délyben született: a 32 éves Mitrea 
Kolozsváron, a 28 éves Greab pedig 
Besztercén. Mitrea a Kolozsvári U 
neveltje, Romániában az élvonal-
ban a Viitorul, az FCSB, a Chiajna 
és a Medgyes játékosa volt, külföl-
dön az olasz másodosztályban az 
Ascolinál játszott, Háromszékre 
pedig a szlovák bajnokságból, 
a Nagyszombati Spartak FC-től 
érkezett. A 198 cm magas Greab 
kapus a Concordia Chiajnától teszi 
át székhelyét Sepsiszentgyörgyre, 
ezt megelőzően a Beszterce és a 
Medgyes játékosa volt. Mindkét 
labdarúgó két évre szóló szerződést 
írt alá a Sepsi OSK-val. A három-
székiektől idén nyáron két játékos 
távozott, a horvát Hrvoje Barišić 
és a bolgár Stefan Velev. Meg nem 
erősített hírek szerint a 19 éves 
brassói Călin Popescu is távozik a 
székelyföldi klubtól.
 
Csonka mezőnnyel
szervezhetnek osztályozót
Több erdélyi alakulat is visszalé-
pett a női és a férfi  kézilabda-élvo-
nalba való feljutásért rendezendő 
tornáktól. A Handbalmania.ro 
információi szerint a nőknél hat, 
a férfi aknál pedig négy máso-
dosztályú csapat részvételével 
rendezhetik a feljutási tornákat. 
A jelentkezés tegnap járt le, a 
tornák időpontját pedig továbbra 
sem hozták nyilvánosságra, holott 
a pontvadászatokat augusztusban 
szeretnék elkezdeni. A Virágok 
Ligájába való feljutásért a Galaci 
CSM, a Piatra Neamț, a Bukaresti 
Știința, a Mioveni, a Ploiești és 
az Arad megyei Kisjenő csapata 
küzdhet meg egymással. A szét-
esett Marosvásárhelyi VSK és a 
Konstancai Neptun női együttese 
nem vállalta a selejtezőt, amelyen 
három hely lesz kiadó, de akár 
négy csapat is feljuthat, miután a 
Slobozia helyzete reménytelennek 
tűnik. Arról már korábban beszá-
moltunk, hogy a Nagyváradi VSK 
és a Székelyudvarhelyi Szejke SK 
férfi csapata sem vesz részt a felju-
tási tornán, és ugyanígy döntött a 
Kolozsvári U, valamint a Medgidia 
is. A Bölények Ligájába vezető két 
pozícióért a Suceava, a Botoșani, 
az Alexandria és a Nagyszentmik-
lósi Unirea játszhat.
 
Sorsoltak a női
kézilabda-Román Kupában
Van még ugyan két elmaradt ne-
gyeddöntős mérkőzés a női kézi-
labda-Román Kupában, de tegnap 
már kisorsolták a négyes döntő 
párosításait. Ez alapján amennyi-
ben a Râmnicu Vâlcea továbbjut 
a Brăila ellen, úgy a Rapiddal 
mérkőzik meg az elődöntőben, mi-
közben a Bukaresti CSM–Slatina 
csata győztese a Buzău gárdájával 
játszik a döntőért. A két elmaradt 
negyeddöntőt augusztus 20-án 
pótolják. A négyes döntőt augusz-
tus 22-23-án rendezik, de azt még 
nem tudni, melyik csapat lesz a 
házigazda. A Vâlcea már jelezte, 
hogy nem vállalja, a választójog 
jelenleg a Brăiláé.

Jövő hétre tervezi a csapatösz-
szetartást a Székelyudvarhelyi 
Vasas Femina, hogy – a járvá-
nyügyi előírások betartásával 
– elkezdje a közös felkészülést 
az új idényre. A következő 
szezon augusztus végén rajtol-
hat, az együttes költségvetését 
viszont újfent megnyirbálták.

 » JÓZSA CSONGOR

H ónapok óta kényszerpihenőn 
van a hazai női labdarúgás, 
így a Székelyudvarhelyi Va-

sas Femina együttese sem tartott 
közös edzéseket az elmúlt időszak-
ban. A márciusi leállást követően 
ugyan volt még próbálkozás arra, 
hogy rájátszással zárják le a pont-
vadászatot, ám ez meghiúsult, a 
befagyasztott idény után pedig már 
a következő szezonra helyeződött 
a hangsúly. Az udvarhelyiek kere-
tének tagjai az erőnléti edző és a 
klub trénerének, Vágó Attilának az 
utasításait követve egyénileg végzik 
még az edzéseket. Ez július 20-án 
változhat, akkor gyűl össze a csa-
pat, és a járványügyi előírásokat be-
tartva elkezdi a közös felkészülést. 
„Ami biztos, hogy a lányoknak fo-
lyamatos program volt kiírva, amit 
az edzők ellenőriztek is. Jelenleg 
követjük a helyzetet, a protokollt 
betartva nekivágunk a bajnokság-
ra való ráhangolásnak. Persze sok 
a kérdőjel, ahogy sok a szabály is, 
amit be kell tartanunk” – mondta 
el megkeresésünkre László Béla, a 
Vasas Femina elnöke. Hozzátette, 
reméli, hogy augusztus 1-jétől lazí-
tanak a protokollon, hiszen egyet-
len gárda sem tudná azt teljesíteni a 
női szakágban, hogy akár kétheten-
te koronavírusteszteket végezzen 
a játékosállományon és a szakmai 
stábon. Ami az udvarhelyi csapat 
keretét illeti, az elnök elmondta: 
nincs távozó, érkezők valószínű-

AZ AUGUSZTUS VÉGÉN RAJTOLÓ KÖVETKEZŐ IDÉNYRE HANGOL A SZÉKELYUDVARHELYI NŐI FUTBALLCSAPAT

Összetartásra készül a Vasas Femina

Visszatérnének. A negyedik helyen volt a Vasas Femina, amikor félbeszakadt a pontvadászat

 » László Béla, 
a Vasas Femina 
elnöke reméli, 
hogy augusztus 
1-jétől lazíta-
nak a proto-
kollon, mert a 
női mezőnyben 
senki sem tudná 
teljesíteni, hogy 
kéthetente koro-
navírusteszteket 
végeztessen.

leg lesznek. Az átigazolási időszak 
a férfi mezőnyhöz hasonlón hétfőn 
kezdődött, és október 15-én zárul.

Mivel a Sepsiszentgyörgyi Sepsi 
OSK-nak jövőtől kötelező lesz egy 
női csapatot indítania az U15-ös baj-
nokságban vagy a felnőttek között, 
felröppent az a hír, hogy a Vasas 
Femina besegít ebbe. „Valóban vol-
tak tárgyalások, egyelőre nem ér-
tünk a végére. Július 25-éig minden-
kinek be kell iratkoznia, addig pedig 
döntenünk kell. Az nem tevődik fel, 
hogy a mi klubunk átkeresztelkedik, 
segítünk, ahogy tudunk, a miként-
jét kell letisztáznunk” – fejtette ki a 
klubelnök.

Ami a székelyföldi gárda anyagi 
hátterét illeti, a főtámogató segítsé-
gével átvészelték ezt az időszakot, 
de László Béla megállapította, hogy 
nem lesz könnyű időszak, ami kö-
vetkezik. A klub a helyi tanács ál-
tal a versenysportra szánt keretből 
az első körben 150 ezer lejt kapott 
volna, egy fellebbezés miatt ezt 120 
ezerre csökkentették. „Amikor a po-

litika találkozik a tökéletlenséggel, 
akkor ez történik – aki egy kicsit 
belelát, az tudja, miről beszélek. Le-
közölték mindkét leosztást, láttuk, 
ki mennyit kapott volna, aztán a 
végeredményt. Vérlázító, hogy a női 
kluboktól vettek el a legtöbb pénzt, 
nem pedig arányosan mindenkitől. 
A mostani rendszer csak formai-
lag változott az elmúlt évekhez ké-
pest. Azt az eredményt, amit végül 
kihoztak, nem tudják észérvekkel 
megmagyarázni. Az a legfontosabb, 
hogy jövőre meg kell változtatni a 
pályázati rendszert, hogy az kor-
rekt, pontozás szerint kimérhető le-
gyen. A mostani egy vicc!” – mondta 
a klubvezető.

A női élvonalbeli labdarúgó-baj-
nokság 2020–2021-es szezonjának a 
14 csapatos mezőny az utolsó egyez-
tetések alapján augusztus 23-án vág 
neki. A kiírás szerint oda-vissza vá-
gók lesznek, az utolsó kettő kiesik, 
míg két gárda selejtezőt játszik a má-
sodosztály csoportjait megnyerő két 
együttessel.

 » V. NY. R.

Csak egy helyet kapott Románia 
a férfi  kosárlabdázók Bajnokok 

Ligájában, ezért a csonka szezon be-
fagyasztásakor a Kolozsvári U-BT-vel 
azonos pontszámmal, de második 
helyen záró Nagyváradi VSK csak a 
második számú kupsorozatban, az 
Európa Kupában léphet majd pályára 
a 2020–2021-es idényben. A korábbi 
szezonban elért jó eredményeik okán 
bíznak benne, hogy selejtezők nélkül, 
automatikusan a főtáblán kapnak 
majd helyet, de miközben a nevezési 
határidő csak július 27-én zárul, azt 
már most tudni lehet, hogy egyik kul-
csemberük, az amerikai Sean Barnette 
már nem lesz a segítségükre ősszel. 
A Körös-partiakhoz 2015-ben érke-
zett kosaras két bajnoki címet nyerve 
a VSK-val a svájci Fribourg Olympic 
gárdájához igazolt. Hogy helyét ki pó-
tolja majd az még kérdéses, a Román 

Kosárlabda-szövetség ugyanis hatra 
csökkentette a csapatonként leigazol-
ható külföldi játékosok számát, és bár 
a nemzetközi porondon érintett együt-
tesek egy hetedik légióst is leszerződ-
tethetnek, az a hazai pontvadászat-
ban csak addig léphet pályára, amíg 
együttese a kontinentális sorozatban 
is versenyben van. Sérülés esetén csak 
szerződésbontás útján cserélhető le 
egy külföldi játékos egy másikra.

A kolozsváriak eddig Karel Guzman, 
Andrija Stripanovic, Gregory Vargas 
és Justin Edwads érkezését jelentették 
be, Donatas Tarolis, Patrick Richard és 
Karlo Zganec ugyanakkor szerződést 
hosszabbított a Szamos-partiakkal – 
akiknek így az új szabály bejelentése 
előtt már hét külföldi kosárlabdázójuk 
volt a keretben. Mihai Silvășan legény-
sége különben tegnap tudta meg, hogy 
a BL-ben a bosnyák Igokea Aleksand-
rovac együttese ellen kezd a selejte-
zők első körében, továbbjutás esetén 

pedig a Lisszaboni Sportin–Fribourg 
Olympic párharc győztesével játszik a 
csoportkörbe jutásért. Az első találko-
zókat szeptember derekára tervezték, 
ugyanakkor Silvășan fi gyelmeztetett 
arra, hogy a koronavírus-járvány mi-
att mindez még bizonytalan. „Nem 
tudjuk, hogy játszhatunk-e majd ak-
kor, de persze úgy edzünk, hogy ak-
kora felkészültek legyünk. Bizakodva 
vágnunk neki az idénynek, nagyon 
szeretnénk továbbjutni. Az Igokea egy 
tapasztalt csapat, főleg az Adria Ligá-
ban, de nálunk is van egy versenyké-
pes mag, ezért reménykedhetünk a 
kvalifi kációban” – idézte az edzőt az 
U-BT hivatalos honlapja. Amennyiben 
a kolozsváriak főtáblára jutnak, ott a 
C csoportban az izraeli Hapoel, a fe-
hérorosz Foliu Oostende, a török Turk 
Telekom, a spanyol San Pablo Burgos, 
az olasz Happy Casa Brindisi, a francia 
Limoges és a török Darussafaka együt-
tesei várnak rá.

A Kolozsvár a BL-ben, a Várad az EK-ban indul
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