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Bajnokok Ligája-serlegért
kézilabdáznak
Bajnokok Ligája-serlegért 
játszik mától a férfi  kézilabda-
mezőny krémje. A kölni négyes 
döntő, mint ismeretes, még a 
2019–2020-as szezon lezárásá-
nak számít, mert bár már javá-
ban zajlik a 2020–2021-es idény, 
a kontinentális sportszövetség 
korábban úgy döntött, hogy 
nem hagyja veszni a koronaví-
rus-járvány miatt befagyasztott 
elmúlt sorozat végjátékát. 
Persze a mostani tornán nem 
mindenkinek adatik meg a sze-
replés, a Bukaresti Dinamo és a 
Szeged például nyolcaddöntőre 
készültek, amikor tavasszal 
lefújták a találkozókat, de nem 
kaptak lehetőséget arra, hogy 
azt bepótolják. Helyette az EHF 
választása alapján a Barcelona, 
a Paris Saint-Germain, a Kiel 
és a Veszprém léphetnek most 
pályára a Final Four során. 
Ma 19 órától Barcelona–PSG, 
majd 21.30-tól Kiel–Veszprém 
párosítás szerint játszanak az 
elődöntőben, hogy a győztesek 
másnap – a 19 órai kezdéssel 
tervezett bronzmeccs után –, 
21.30-kor a fi náléban lépjenek 
pályára a serlegért. A magyar-
országi csapatot edző David 
Davis hangsúlyozta: három 
elveszített döntő után most 
már a trófeával térnének haza 
Németországból. Ismeretes, 
hogy a nők számára Magyar-
országon rendezték volna a 
2019–2020-es idény BL-négyes 
döntőjét, de azt a járvány miatt 
törölték.
 
Alexandru Maximé az év gólja
Alexandru Maxim Ausztria el-
len szerzett gólját választották 
a 2020-as esztendő legszebb 
román válogatott találatává. 
A Román Labdarúgó-szövetség 
által meghirdetett szurkolói 
szavazáson, mint ismeretes, 
kieséses rendszerben „mér-
kőzött” meg az év legszebb 
nyolc gólja, Maxim a döntőben 
Valentin Mihăilă U21-es válo-
gatottban szerzett, Finnország 
elleni találatát múlta felül.
 
Benedek Tibor az elmúlt két
évtized legjobbja
A júniusban elhunyt Benedek 
Tibort választották az elmúlt 
húsz év legjobb vízilabdázójá-
nak a Total Waterpolo szak-
portál szavazásán. A legendás 
magyar pólós 48 ponttal 
végzett a rangsor élén, meg-
előzve sorrendben Vladimir 
Vujasinovicot, Kásás Tamást, 
Filip Filipovicot, Varga Dénest, 
Josip Pavicot, Stefano Tempes-
tit, Felipe Perronét, Aleksan-
dar Ivovicot és Ivan Perezt. 
Az álomcsapatba Benedek 
mellett Varga Dénes és Kásás 
Tamás is bekerültek, de Pavic, 
Perez, Vujasinovic és Filipovic 
is az „aranycsapat” tagjai. Az 
„ezüstkeretben” Kiss Gergely 
„képviseli” Magyarországot. 
A női mezőnyből az amerikai 
Maggie Steff enst választották 
a legjobbnak, de az „ezüstke-
retben” Stieber Mercedesz is 
helyet kapott.

AZ ORVOSI EGYETEM KERETÉBEN ÉPÍTIK ÚJRA A MAROSVÁSÁRHELYI KOSÁRLABDÁZÁST

Visszatérnének a legjobbak közé
Jelentős tervekkel vágott 
neki az idénynek a Maros-
vásárhelyi CSU Medicina, 
amely nyáron megalapítot-
ta kosárlabdacsapatát. A 
szurkolók számára ismerős 
a régi-új gárda, hiszen több 
élvonalbeli tapasztalattal 
rendelkező játékosra ala-
poznak, akik mellett nagy 
szerephez jutnak a fi atal 
tehetségek is.

 » HORVÁTH BÁLINT OTTÓ 

A közkedvelt, több bajnoki 
és kupadöntőt játszott, 
majd 2018-ban megszűnt 

Maros KK és a kezdeti bizako-
dást követően hamar kudarcba 
fulladt VSK-projekt után újra 
van férfi  kosárlabdacsapata 
Marosvásárhelynek. Az új klub 
az orvosi és gyógyszerészeti 
egyetem keretében működik, 
amely stabil alapot biztosít 
a gárdának a fejlődésre. A vá-
sárhelyi kosárlabdáért évek óta 
küzdő Szászgáspár Barnabás 
és George Trif edzők játékosai 
kiváló körülmények között ké-
szülhetnek, multifunkcionális 
edzőbázis áll rendelkezésünk-
re, a másodosztály szintjén 
pedig biztosított a költségve-
tésük.

A csapat keretét részben az 
egykori Maros KK, majd a VSK 
élvonalbeli tapasztalattal rendel-
kező kosárlabdázói alkotják, de 
tehetséges helyi fi atalok is helyet 
kaptak – a VSK-val, a Sportiskolá-
val és a Lucky Dragonsszal meg-
kötött együttműködési megálla-
podás révén.

A sportági szövetség hosszú 
huzavona után december ele-
jén indította útjára a tizenegy 
klubot felvonultató másodosz-
tályos bajnokságot, a marosvá-
sárhelyi csapat bemutatkozása 
viszont még várat magára a 

keret koronavírussal diagnosz-
tizált tagjai miatt. A Pongrácz 
Antal-csarnokban házigazdái 
lettek volna az első bajnoki tor-
nának – amelyen a Kolozsvári 
U-val és a Nagyszebeni CSU II-
vel találkoztak –, de mérkőzése-
iket elhalasztották, ellenfeleik 
pedig egymás között egy mecs-
cset játszottak Nagyszebenben.

Szászgáspár Barnabás, a CSU 
Medicina edzője megkeresé-
sünkre elmondta: időközben 
a játékosok felépültek a beteg-
ségből, mindenki egészséges a 
keretben, így újrakezdődhetett a 
felkészülés. A szövetség közlése 
szerint egy másik „buboréktor-
na” keretében pótolhatják az 
elmaradt találkozókat, de azt 
csak jövőre rendezik meg, így 
idén már nem fognak meccset 
játszani. „Nagyon szerettünk 
volna részt venni az első tornán, 
a játékosok alig várták, hogy 
bemutatkozzanak az idényben. 
Augusztus végétől elkezdtük a 
közös felkészülést, hamar össze-
állt a keret, jó volt a hangulat, és 
remek formába került a csapat” 
– mondta Szászgáspár, hozzáté-
ve, hogy a gyorstesztek engedé-
lyezése miatt jövőre visszatér-
hetnek a hagyományos hétvégi 
fordulókhoz.

A bajnoki mezőnyben a fent 
említett erdélyi klubok mellett 
hat bukaresti együttes található, 
továbbá két ploiești-i gárda sze-
repel. „Nagyon sok élvonalbeli 
klub nem nevezte be az utánpót-
láscsapatát a másodosztályba, 

így szűkebb lett a bajnoki me-
zőny, de ennek ellenére megfele-
lő a színvonal, a bukaresti együt-
tesek között vannak olyanok, 
amelyek évről évre a feljutásért 
vannak versenyben” – közölte 
Szászgáspár Barnabás. Hangsú-
lyozta, hogy a bajnokság végén 
mindenképpen az osztályozót 
érő első két helyen zárnának, 
és amennyiben a szövetség úgy 
dönt, hogy befogadja a klubot az 
élvonalba, akkor élni fognak a le-
hetőséggel.
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Visszatérés. Élvonalbeli tapasztalattal rendelkező és fi atal játékosok alkotják a keretet

Légióssal erősített a Nagyváradi VSK

Megérkezett Nagyváradra a VSK férfi  élvonalbeli kosárlabdacsapa-
tának új légiósa, Garlon Green. A 29 éves amerikai játékos a lengyel 
Anwil Wloclawek együttesétől érkezett a Körös-partiakhoz, de az 
elmúlt idényben az Enisey Krasnoyarsk gárdáját erősítette – egye-
bek mellett a Kolozsvári U-BT ellen is pályára lépett a FIBA-Európa 
Kupában. A váradiak mérlege eddig hibátlan a szezonban, de hat 
ponttal csak a hatodik helyen állnak, miután az idény második tor-
náján szabadnaposak voltak. A harmadik tornán viszont már pályára 
lépnek: december 29-én, kedden a Szeben gárdájával csapnak össze, 
majd másnap a Pitești lesz az ellenfelük. A mérkőzéseket Szebenben 
rendezik, lesz torna Focșani-ban és Craiován is. Előbbi helyszínen a 
Kolozsvári U-BT vendégeskedik, amelyik szintén hibátlanul teljesített 
eddig a szezonban. A szebeniek ugyan egy mérkőzést már veszítettek 
az alapszakaszban, de egyel több találkozót játszottak le, mint a Sza-
mos-partiak, ezért 9 ponttal élen állnak az összetettben. (V. Ny. R.)

 » Szászgáspár Barnabás 
hangsúlyozta: a bajnok-
ság végén mindenképpen 
az osztályozót érő első 
két helyen zárnának, és 
amennyiben a szövetség 
úgy dönt, hogy befogadja 
a klubot az élvonalba, 
akkor élni fognak a lehe-
tőséggel.




