
A román női labdarúgó-
válogatott kerete 
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kereki Fortuna). 
Középpályások:  
Anne Maria Bănuță (Stade Bres-
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(Szombathelyi Haladás), Bianca 
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Csatárok: 
Laura Rus (Kisbecskereki 
Fortuna), Ana Vlădulescu (Vasas 
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(Borgóprundi Heniu), Cristina 
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Bâtea (Kolozsvári U Olimpia).

2 0 2 0 .  S Z E P T E M B E R  1 0 . ,  C S Ü T Ö R T Ö K S P OR T 9#női labdarúgás  #Vasas Femina

• Az idénynyitón klub-
jában, a Székelyudvar-
helyi Vasas Feminában ő 
viselte a csapatkapitányi 
karszalagot, két találattal 
alaposan kivette részét a 
győzelemből. Geréd Erika 
jutalma, hogy ott lehet a 
román válogatott kereté-
ben az Eb-selejtezőkön.

JÓZSA CSONGOR 

S imán, 3–0-ra nyert a Székely-
udvarhelyi Vasas Femina a női 
labdarúgó 1. Liga új idényé-

nek első játéknapján. A Borgóprun-
di Heniu elleni diadalból a hazaiak 
védője, Geréd Erika igazán kivette a 
részét, ő lőtte az együttes második és 
harmadik gólját – öt perc leforgása 
alatt. A lelátón ott volt a válogatott 
másodedzője, aki a lefújást követő-
en megkereste a játékost, elmondta, 
nagy az esély, hogy ott lesz a keret-
ben a szeptemberi párharcokra.

Azóta meg is érkezett a behívója, 
aminek természetesen nagyon örült 
a védőjátékos. A 21 éves labdarúgó 
súlyos sérülésen van túl, tavaly már-
ciusban bokatörést szenvedett egy 
mérkőzésen. „Nagy szerencsém volt, 

hogy nem kellett megműteni a lába-
mat, de így is sokáig tartott a felépü-
lésem. Abban az időszakban nem is 
tudtam a focira gondolni, az volt szá-
momra a fontosabb, hogy újra tudjak 
járni” – mondta el megkeresésünkre 
a Vasas Femina labdarúgója.

Hozzátette, ahogy lábadozott, úgy 
kezdte el a könnyített edzéseket, más-
fél hónapig csak a bal lábával rúgta 
a labdát. „A maximumot adom belé 
mindig az edzéseken, fontos, hogy 
amit csinálok, azt szívből tegyem. A 

mostani meccsünk volt az első hat hó-
nap szünet után, készültünk, jól ját-
szottunk, nyertünk. Csapatkapitány 
voltam, két gólt szereztem fi x fázisból. 
Szóval, összejött minden.”

Nem az első behívója a váloga-
tottba, ahol edzőmeccseken rendre 
szerephez jutott, eddig egy hivatalos 
mérkőzésen játszott harminc percet. 
„Nekem ez egy nagy lehetőség, a vá-
logatottnál teljesen más edzéseken 
vehetek részt, ahol sokkal nagyobb 
a tempó, a legjobbak között lehetek, 

ha pedig lehetőséghez jutok, az csak 
bónusz számomra” – mondta Geréd.

Egy másik Vasas Femina-játékos, 
Ana Vlădulescu is ott van a keretben. 
A román csapat szeptember 12-én 
gyűl össze, 18-án Belgiumban ven-
dégszerepel, 22-én pedig Mogoșoa-
ián a horvátokat fogadják.

Addig is lejátsszák a második for-
dulót az 1. Ligában, a székelyudvar-
helyiek pénteken 11 órától a Resica-
bányai Banat Girls együttesét látják 
vendégül.

H ivatalossá vált, hogy Adrian Laș-
cu a Csíkszeredai Imperial Wet 

teremlabdarúgó-csapatánál folytatja 
pályafutását. A hírt közösségi olda-
lán jelentette be a csíkszeredai klub. 
„Bemutatjuk újonnan igazolt játéko-
sunkat, Adrian Lașcut, aki a United 
Galați csapatából érkezett. A 34 éves, 
moldáv és román állampolgár játékost 
2016-ban az év teremlabdarúgójának 
választották hazájában, a Moldovai 
Köztársaságban, de kimagasló ered-
ményeket ért el a román élvonalban is, 
korábbi klubcsapatánál, a Galaci Uni-

tednál: Román Kupa-ezüstérmes volt 
2016-ban és 2019-ben, a teremlabdarú-
gó 1. Ligában pedig három szezonon át 
ezüstérmes volt a galaciak csapatával, 
2016-tól 2019-ig” – olvasható az Impe-
rial Wet közleményében.

A román teremlabdarúgó 1. Liga 
új szezonjára készülő csíkszeredai 
együttes tavalyi keretéből távozott 
a brazil, de román állampolgárság-
gal is rendelkező Sávio Valadares, a 
szintén brazil Andre Luiz Nogueira 
„Deco”, a két szerb válogatott, Marko 
Pršić és Stefan Rakić, a spanyol Vic-

tor Lopez Gonzales kapus és a román 
Florin Matei. Új átigazolás Biró Attila 
és Tifán Norbert (mindketten az FK 
Székelyudvarhelytől), a sepsiszent-
györgyi származású Miklós Tamás (a 
27 éves játékos a Veszprémtől igazolt 
haza), Petrișor Toniță kapus (a Dună-
rea Călărași együttesétől), de újra a 
csíkiak játékosa lesz Ovidiu Aramă 
és Mario Duque. A legújabb igazo-
lás pedig Adrian Lașcu. A csapatot 
továbbra is Cosmin Gherman veze-
tőedző irányítja, másodedző pedig 
Lucian Nicușan. (Dobos László)

A leksander Ceferin, az Európai 
Labdarúgó Szövetség (UEFA) 

elnöke szerint a koronavírus-válság-
ban fontos teszt lesz az Európai Szu-
perkupa-mérkőzés, amelyre szep-
tember 24-én kerül sor Budapesten 
a Bajnokok Ligája-győztes Bayern 
München és az Európa-liga-győztes 
Sevilla között.

„A következő kihívás számunk-
ra az, hogy a sportág legfontosabb 
részét, a szurkolókat visszahozzuk 
a stadionokba” – mondta kedden 
a szlovén sportvezető az európai 
futballklubokat tömörítő szövetség 

(ECA) online értekezletén. Hozzátette, 
az országokban érvényben lévő kü-
lönböző szabályozások és az oda-visz-
szavágós rendszer ideiglenes mellő-
zése miatt a BL- és az El-selejtezőben 
még nem lehetséges a nézők jelenléte.

Az UEFA közlése szerint a Puskás 
Aréna kapacitását csak mintegy 30 
százalékosan használják ki. A két 
részt vevő klub szurkolói 3000–3000 
jegyet kapnak. A nézőknek maszkot 
kell viselniük, fertőtleníteniük kell a 
kezüket, tartaniuk kell egymástól a 
megfelelő távolságot, és mindenki-
nek ellenőrzik a testhőmérsékletét. 

Magyarországra érkezéskor minden 
jegytulajdonost kötelező orvosi vizs-
gálatnak vetnek alá. Ezenkívül egy 
angol vagy magyar nyelvű, 72 óránál 
nem régebbi negatív koronavírus-
tesztre is szükségük lesz az érintet-
teknek.

A Magyar Labdarúgó Szövet-
ség bejelentette: Csányi Sándor el-
nök, valamint Aleksander Ceferin 
közösen kezdeményezte, hogy az 
önfeláldozó munkát végző magyar 
egészségügyi dolgozók számára kü-
lönítsenek el 500 darab belépőt a 
mérkőzésre.

Újabb halasztás a jégkorong BL-ben
Ismét elhalasztotta a koronavírus-járvány miatt a jégkorong Bajnokok 
Ligája (CHL) 2020/21-es kiírásának rajtját a nemzetközi szövetség (IIHF), 
ezúttal november 17-ét jelölték meg az első játéknapnak. Peter Zahner, a 
CHL elnöke közleményben tudatta, hogy az európai helyzet sajnos nem 
javul, még mindig vannak utazási korlátozások, illetve karanténkötele-
zettségek, ezért kellett újra módosítani a rajt időpontját. A CHL eredeti-
leg szeptember 3-án kezdődött volna, de áprilisban október 6-ára tolták 
a kezdést, most pedig újabb hat hetet csúsztatnak. A Bajnokok Ligájá-
ban 13 ország 32 csapata érintett.  A második számú európai sorozatot, a 
Kontinentális Kupát – amelyben a Csíkszeredai Sportklub és a Ferencvá-
ros is érdekelt lett volna – ebben a szezonban nem rendezi meg az IIHF.

Nevet váltott a Vasas hokicsapata
Változott a Budapesti Vasas jégkorongcsapatának a neve. A 2019/20-as 
csonka idényt követően a csapatot működtető vállalkozás tulajdono-
si szerkezete átalakult – olvasható a klub közleményében. Többségi 
tulajdonosként az Excellent Hungary Financing Fund Zrt. üzleti konzor-
cium vállal szerepet, míg a Vasas SC, amely a klub teljes utánpótlását 
menedzseli, valamint a káposztásmegyeri jégcentrumot üzemelteti, 
ezzel párhuzamosan sportszakmai megállapodást kötött a HC-val. A 
korábbi főszponzor, a Schiller Autócsalád a jövőben is a csapat partnere 
marad, ám a 2020/21-es szezontól névadóként az Opten Kft. segíti a 
Vasas HC munkáját. A piros-kékek az új szezonban az Opten Vasas HC 
néven fognak szerepelni.

• RÖVIDEN 

12.45 Kerékpározás, Tour de France (Eurosport 1)
13.00 Tenisz, WTA-torna, Isztambul (Digi Sport 2, Digi Sport 4)
17.00 Kerékpározás, román körverseny (TVR 1)
18.30 Tenisz, US Open (Eurosport 1)
22.00 Labdarúgás, Ligue 1: Lens–Paris SG (Digi Sport 1)

• S P O R T E S E M É N Y E K  A  T E L E V Í Z I Ó B A N  

Lașcu az Imperiálnál folytatja

Ceferin: fontos teszt lesz a budapesti mérkőzés

Góljai válogatottságot értek
Női labdarúgás: behívót kapott a Vasas Femina védője

Geréd Erika (balról) magára öltheti 
a válogatott mezét
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