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Megfogyatkozott a román
dzsúdókeret az Eb előtt
Vlăduţ Simionescu és Corina Căpri-
oriu is koronavírussal fertőződött 
meg, ezért nem tudtak elutazni 
Prágába a november 19–21-én 
rendezendő cselgáncs-Euró-
pa-bajnokságra. Mindkét sportoló 
éremesélyesnek számított volna a 
kontinensviadalon. Hiányozni fog 
Loredana Ohâi és Monica Ungu-
reanu is. Romániát végül nyolc 
férfi  és öt női dzsúdós képviseli a 
seregszemlén, ahol a sérülések és 
Covid-pozitív esetek által megtize-
delt keretből Andreea Chiţu (52 kg) 
számít még éremesélyesnek.
 
Belgrádban játszik
a Nagyváradi VSK
A belgrádi H csoportba került a 
Nagyváradi VSK férfi  vízilabdacsa-
pata az Eurokupa december 4–6-i 
selejtezőiben. A házigazda Novi 
Belgrád mellett az orosz Sintez Ka-
zany lesz az ellenfele. A Bajnokok 
Ligája-selejtezőjében ugyancsak 
kirostálódott Steaua a spanyolor-
szági B csoportban, a házigazda 
Sabadell, a horvát Jadran Split és 
az orosz Dinamo Moszkva együt-
teseivel találkozik. Nem jutott a 
legrangosabb klubtorna főtáblájára 
a Szolnok és Budapesti OSC sem. 
Előbbi hazai környezetben fogadja 
majd az Eurokupa G csoportjában a 
Terrassa, a Smirnis és a Strasbourg 
gárdáit, míg utóbbi a szlovéniai 
Kranjban játszik a Red Star Belg-
rád, a Noisy és a Triglav csapata-
ival. A magyarországi együttesek 
közül a Vasas a járvány miatt 
visszalépett az Eurokupától, a 
BVSC ugyanakkor az A csoportban, 
a Barcelona otthonában játszik 
majd a Tourcoing és a Panionios 
alakulataival.
 
Az Aerostar meglepte a Petrolult
Meglepetéssel zárult a másodosz-
tályos labdarúgó-bajnokság hétfő 
esti mérkőzése, a feljutásra pályázó 
Petrolul ugyanis házigazdaként – 
de a mogoșoaiai stadionban – 4-1-
es vereséget szenvedett az utolsó 
előtti helyen álló Bákói Aerostar 
együttesétől. A Petrolul 11 lejátszott 
mérkőzés után 17 ponttal a hatodik 
a Craiovai U 1948 (11 mérőzés/23 
pont) által vezetett összetettben, 
míg a Bákó 7 ponttal az utolsó 
előtti helyen maradt.
 
Egyszerűbb videóbírót szeretne
a nemzetközi fociszövetség
A Nemzetközi Labdarúgó-szö-
vetség (FIFA) „egyszerűsített”, 
és „könnyebben hozzáférhető” 
videóasszisztens-rendszer (VAR) 
kidolgozásán gondolkodik, hogy a 
futball minden szintjén alkalmazni 
lehessen. Jelenleg egy munkacso-
port dolgozik ezen, és hamarosan 
ajánlást tesz a FIFA-nak, valamint a 
labdarúgás szabályalkotó testületé-
nek a változtatásra vonatkozóan. A 
nemzetközi szövetség azt is jelezte, 
hogy tervben van egy félautoma-
tikus rendszer kidolgozása a lesek 
megítélésére vonatkozóan, hogy 
„a különböző helyzetek elemzése 
minél hatékonyabb legyen”. A FIFA 
szeretné, ha jobb módszert talál-
nának a lesek láthatóvá tételére, 
mivel nem egy esetben értetlenség 
fogadta a döntést egy-egy helyzet 
megítélésénél.

Nem hagyta ki Cristina Neag-
ut a héten kihirdetett kereté-
ből Bogdan Burcea. Románia 
női kézilabda-válogatottjának 
szövetségi kapitánya előny-
ben érzi ellenfeleiket, de így 
is bízik abban, hogy meglepe-
tést okoznak majd a decembe-
ri tornán.
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C ristina Neaguval a listán 
hirdetett keretet Bogdan 
Burcea, Románia női kézi-

labda-válogatottjának szövetsé-
gi kapitánya a decemberi Euró-
pa-bajnokságra. Ismeretes, hogy 
a világklasszis balátlövőnek az 
utóbbi hónapokban problémái 
voltak. Előbb koronavírus-fertőzés 
miatt kényszerült pihenőre, majd 
kisebb izomproblémák száműzték 
a kispadra. Nem is lépett pályára 
a Krim Ljubljana elleni Bajnokok 
Ligája mérkőzésen, mert mint azt a 
Bukaresti CSM-et edző Adrian Va-
sile jelezte: nem akart kockáztatni.

KERETET HIRDETETT BOGDAN BURCEA A NŐI KÉZILABDA-EURÓPA-BAJNOKSÁGRA

Neaguval készül a meglepetés

Eb-re hangolva. A háttérben is számít Neagura a romániai válogatott

 » Burcea nem 
okozott megle-
petést azzal sem, 
hogy meghívta 
a tavalyi vébéről 
eltiltás miatt 
hiányzó Eliza Bu-
ceschit (Rapid) 
vagy Cristina 
Laslót (Nagybá-
nyai Minaur).

A válogatottba való meghívása 
ugyanakkor azért nem meglepő: 
olyan kulcsembere a csapatnak, 
akire még akkor is szüksége lehet 
a szakvezetésnek, ha nincs maxi-
mális erőnléti állapotban. Burcea 
nem okozott meglepetést azzal sem, 
hogy meghívta a tavalyi vébéről el-
tiltás miatt hiányzó Eliza Buceschit 
(Rapid) vagy Cristina Laslót (Nagy-
bányai Minaur), és persze Crina Pin-
tea (Bukaresti CSM) és Denisa Dedu 

(Bukaresti CSM) is meghatározó tag-
jai a kék-sárga-piros együttesnek.

Arról már tegnap beszámoltunk, 
hogy a december 3–20-i kontinens-
viadal szervezésétől Norvégia visz-
szalépett, ezért Dánia egymaga 
fogadja a mezőnyt. A Román Ké-
zilabda-szövetség közleménye is 
megerősítette, hogy a D csoport tag-
jaként Trondheim helyett Dániába 
utaznak majd – a befogadó várost 
még nem jelentették be – a német, 
a lengyel és a norvég válogatottak-
kal egyetemben. Azonos ágon szere-
pelnek Magyarország legjobbjaival, 
akik a C négyesben kezdik majd a 
seregszemlét – Horvátország, Szer-
bia és Hollandia társaságában.

Burcea amúgy a ProSport.ro egy 
online műsorában beszélt arról a 
héten, hogy nehéz csoportban sze-
repelnek, a járvány ellenére ellen-
feleiknek mind „normális” bajnok-
ságokban volt részük. Ez szerinte 
előnyt jelent majd a számukra, de 
azért bízik abban, hogy a romániai 
együttes tagjainak rutinja ellensú-
lyozni fogja azt. „Nem szoktam jó-
solgatni, de szerintem eljutunk oda, 
ahová kevesen várnának minket. 
Norvégia a főesélyes, Hollandiának 
vannak némi gondjai, de sem őket, 
sem Franciaországot nem szabad ki-
zárni az érmekért folytatandó harc-
ból. A mi csoportunkban szerepel 
még Németország, akiket feltétlenül 
le kell majd győznünk az első mecs-
csen” – vázolta a szakember.
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 » DOBOS LÁSZLÓ

A Csíkszeredai Sportklub jégko-
rongcsapatánál a játékosok több 

mint felének pozitív lett a korona-
vírustesztje, ezért elmarad a péntek 
esti, Fehérvári Titánok elleni Erste 
Liga-mérkőzés. „A teljes edzői stáb, 
és újabb 13 játékos csatlakozott a fer-
tőzöttek listájához, így sajnos halasz-
tást kellett kérnünk a hétvégére ter-
vezett Székesfehérvári Titánok elleni 
mérkőzésre, nincs elég hadra fogható 
játékosunk. A tesztelést 8 nap múlva 
megismételjük, reméljük az eredmé-
nyek negatívak lesznek. A játékosok 
és a stáb állapota jó, eddig nincs külö-
nösebb probléma. Nagyon vártuk már 
a hazai mérkőzéseket, de ez a szezon 
ilyen lesz. A fertőzötteknek mielőbbi 

kilábalást, szurkolóinknak és minden 
hokiszeretőnek egészséget kívánunk. 
Most ez a legfontosabb” – olvasható a 
Sportklub közleményében.

A tervek szerint pénteken Erdély-
ben folytatódik az Erste Liga alap-
szakasza, az eredeti program szerint 
pénteken Csíkszeredai Sportklub–
Fehérvári Titánok, Brassói Corona–
Ferencváros és Gyergyói HK–Duna-
újvárosi Acélbikák összecsapásokat 
rendeztek volna, a csíki találkozó 
azonban elmarad. Azt követően va-
sárnap Brassó–Titánok, Sportklub–
Acélbikák és Gyergyói HK–Ferencvá-
ros találkozók lennének Romániában, 
hogy az elmúlt szezon befagyasztása-
kor bajnokká kihirdetett Sportklub 
és Ferencváros egymással játsszon 
hétfőn. A csíkiak közleménye az Acél-

bikák és a Fradi elleni találkozókról 
ugyan nem tesz említést, de mivel 
azok is nyolc napon belül vannak 
tervezve, várhatóan a Titánok elleni 
mérkőzéshez hasonlóan elmaradnak 
majd. A csíkiaknak korábban a Gyer-
gyó elleni mérkőzésüket is halasztani 
kellett a járvány miatt, a hazai pont-
vadászat pedig – mint beszámoltunk 
róla – ideiglenesen szünetel a csapa-
tokban diagnosztizált Covid-pozitív 
esetek magas száma miatt.

Az Erste Liga összetettjében a 11 
mérkőzést lejátszott MAC áll az élen 
23 ponttal, mögötte Debrecen (9 mér-
kőzés/19 pont), Ferencváros (10/19), 
Brassó (5/12), Sportklub (5/10), Új-
pest (9/10), Gyergyó (7/7), Acélbikák 
(9/7), Titánok (7/4) és Vasas (4/3) a 
sorrend.

Utolérte a koronavírus a Sportklub hokicsapatát

 » A csíkiak 
közleménye az 
Acélbikák és 
a Fradi elleni 
találkozókról 
ugyan nem tesz 
említést, de mi-
vel azok is nyolc 
napon belül 
vannak tervez-
ve, várhatóan a 
Titánok elleni 
mérkőzéshez 
hasonlóan elma-
radnak majd.

A Kisjenő visszalép a bajnokságtól a támogatás hiánya miatt

Mindössze hat forduló után visszalép az élvonalbeli női kézilabda-bajnokságtól az újonc Kisjenő 
csapata. Az Arad megyei klub vezetősége hétfő este szavazott erről, mert mint az Sebastian Mann, az 
ügyvezető tanács új elnöke jelezte: „a város költségvetése sajnos nem támogatja a csapat szerepelé-
sét a Virágok Ligájában”. Tájékoztatása alapján az önkormányzat bevételeire negatív hatással van a 
járvány, ezért nem szavazták meg a javukra az élvonalbeli szerepléshez szükséges büdzsét. „Tárgyal-
tunk szponzorokkal, de hozzájárulásuk nem lett volna elegendő, a kiadások oroszlánrésze továbbra 
is a helyi költségvetésre hárult volna. Tudjuk, hogy Flavius Chereji polgármester nyilvánosan meg-
ígérte a csapat támogatását, de nem tudta, hogy ez mit jelent. A valóság az, hogy meghaladja a 
város lehetőségeit, hogy a csapatot az élvonalban szerepeltessük” – nyilatkozta. A csapat közösségi 
oldalán kiadott közlemény alapján a játékosok két hónapja nem kapták meg a fi zetésüket, de eddig 
türelmesek voltak, bízva, hogy munkájuk végül elismerésre lel. A Kisjenői Crișul SK, mint ismeretes, 
legelső élvonalbeli mérkőzését a zöldasztalnál elveszítette a Kolozsvári Universitatea ellen, mert 
koronavírus-fertőzés miatt nem utazhatott el a találkozóra. Azt követő öt mérkőzését lejátszotta, de 
nyeretlenül, nulla ponttal sereghajtó a tizenhat csapatos Virágok Ligájában.




