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ELŐBB RENDBE TESZIK, MAJD ÁTSZERVEZIK A MAROSVÁSÁRHELYI VÁROSI SPORTKLUBOT

Liga 1: otthon tartották
a pontokat
A házigazdák győzelmeivel zárult
a hazai élvonalbeli labdarúgó-bajnokág 18. fordulójának vasárnapi
mérkőzése, amikor is a Medgyes
2-1-re nyert a Iași ellen, a Botoșani
pedig a Dinamót iskolázta le 4-0val. A Hermannstadt–Kolozsvári
CFR összecsapást lapzártánk után
rendezték, mától viszont már a 19.
fordulóban lépnek pályára Viitorul–Sepsi OSK (15.30), Voluntari–
Craiova (17.30) és Argeș FC–FCSB
(19.45) párosítás szerint. Szerdán
Clinceni–Botoșani (14.30), Iași–
UTA (17.30) és Dinamo–Medgyes
(20) összecsapások lesznek, majd
csütörtökön Hermannstadt–Chindia (17) és Kolozsvári CFR–Astra
(20) találkozókat rendeznek.
A Román Labdarúgó-szövetség
(FRF) közben elkészítette a Román
Kupa nyolcaddöntőjének műsorát,
az alapján pedig két hét múlva
szerdán, február 10-én rendezik a
Dinamo–FCSB rangadót, de aznap
lesz a Kolozsvári Universitatea–
UTA összecsapás is. Az élvonalbeli
együttesek közül, mint ismeretes, a
Kolozsvári CFR és a Sepsi OSK már
nincsenek versenyben a kupáért.

Kiérdemelnék a sportolók bizalmát

» HORVÁTH BÁLINT OTTÓ
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omániai szinten Marosvásárhely nagy sporthagyományokkal, komoly belföldi
és nemzetközi eredményekkel
rendelkező város, ahol azonban
az elmúlt három évben majdnem
teljesen megszűnt a sportélet –
emlékeztetett Soós Zoltán, a város
polgármestere tegnapi sajtótájékoztatóján, amikor is radikális változtatásokat helyezett kilátásba a
helyzet megoldására. Az újraszervezés részeként meg akarja teremteni a szükséges infrastruktúrát a
sportolóknak, hogy pályafutásuk
során a várost képviseljék. Példaként hozta fel az asztaliteniszező
Szőcs Bernadette és az úszó Trandafi r Norbert esetét, akiknek más
városokban kellett folytatniuk a
tevékenységüket, mert Marosvásárhelyen nem voltak meg a megfelelő felkészülési körülmények.
Soós kiemelte, a Városi Sportklubnak két stratégiai szerepe lesz,
az egyik a marosvásárhelyi sportbázisok adminisztrálása és karbantartása, a másik a tömeg- és a
teljesítménysport támogatása azon
sportágak esetében, amelyeket a
magánszféra kevésbé tud finanszírozni. Azt szeretnék, hogy projektek
szerint fi nanszírozzák a sportot,
tisztességes, átlátható kritériumok
alapján, hogy ezáltal Marosvásárhely ismét mind a tömeg-, mind a
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Soós Zoltán,
Marosvásárhely
polgármestere
szerint nagyon
nehéz újraépíteni
a sportolók bizalmát, hiszen az
előző városvezetés nagyon sokat
ígért, mégsem
teljesítette a vállalásait, most pedig első körben
törleszteniük kell
a felhalmozott
adósságokat.

versenysport kiemelt helyszíne legyen. Kezdeményezték, hogy minél
több sportbázis kerüljön a város kezelésébe, mint a Ligeti sportcsarnok,
vagy a jégcsarnok, utóbbi 2022 végéig készülhet el, ezekhez pedig minden érdekelt hozzáférhet.
Soós elmondta, hogy novemberben „lélegeztetőgépen” találta a
Városi Sportklubot, amelynek 4,3
millió lejes adóssága volt, ez volt a
régi városvezetés, Maior és Florea
hátrahagyott „öröksége”. Két és fél
hónap alatt sikerült csökkenteni a
tartózásokat 2,6 millió lejre, ennek
nagy része a sportolók elmaradt fizetése, akik emiatt kénytelenek voltak
elhagyni a csapatokat. Az elöljáró
hozzátette: nagyon nehéz visszaszerezni a sportolók bizalmát, hiszen
az előző városvezetés nagyon sokat
ígért, mégsem teljesítette a vállalásait, most pedig első körben törleszteniük kell a felhalmozott adósságokat. Hangsúlyozta, tevékenységükkel
vissza akarják szerezni a polgármesteri hivatal becsületét. A városvezető
azt is kifogásolta, hogy bár a víkendtelepi Sportakadémia a városhoz tartozik, eddig a VSK székhelye mégsem
itt volt, hanem bérelte az irodáit a
Trans-Sil vállalattól, majdnem havi

12 ezer lejért cserébe. Ezt a szerződést
azonban nemrég felbontották, a VSK
új székháza a Sportakadémia lett.
A Városi Sportklub alelnöke,
Szászgáspár Barnabás úgy fogalmazott, céljuk megmenteni a marosvásárhelyi sportot, hogy az újra fontos
központ legyen, ahol a sportolók
örömmel képviselik a várost, a szurkolók pedig újra büszkék legyenek
a csapatokra. A sportvezető emlékeztetett arra, hogy a VSK indulása
után a 2018–2019-es szezonban kiváló eredményeik voltak, mindegyik
csapat magasabb osztályba jutott, de
aztán megállították a finanszírozást,
így el kellett engedniük a tapasztalt
sportolókat, csak a gyerek- és ifjúsági csoportokkal maradtak. Szászgáspár elmondta, első feladatuk,
hogy minél hamarabb kiegyenlítsék
a tartozásokat, fejezzék be a jelenlegi bajnokságokat, majd ezután új
projekteket helyeznek kilátásba, a
2021-es évre a klub költségvetése a
fentebb említett tartozásokkal együtt
nagyjából 9 millió lejre tehető. A VSK
keretében mindegyik sportágat (labdarúgás, teremlabdarúgás, kosárlabda, kézilabda, vízilabda, úszás, teke)
meg akarják tartani, így ezek mind
folytatják tevékenységüket.

Átszervezés. A Marosvásárhelyi VSK új székhelye a víkendtelepi Sportakadémia lett

Magyar ezüstéremmel zárult a short-track-Eb
» KRÓNIKA

„V

olt már sikeresebb Európabajnokságunk, nem egy,
nem kettő, de én ezeket
az eredményeket nem élem meg kudarcként” – értékelte Bánhidi Ákos,
Magyarország rövid pályás gyorskorcsolya-válogatottjának edzője és
menedzsere a lengyelországi Európa-bajnokságon történteket, miután
John-Henry Krueger 1000 méteren
szerzett második helyével vigasztalódhattak. A magyarországi küldöttség két negyedik, két ötödik és két
hatodik helyet is elért a férfiak mezőnyében, miközben a hölgyek között
négyszer voltak elődöntőben. A do-
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„Amikor a
legjobbjaink nem
egyszer, hanem
kétszer fertőződnek meg, emiatt
negyvenöt napot
hagynak ki, az
nem szerencsés.
Nem akarok erre
hivatkozni, csak
közlöm, mint
tényt” – mutatott
rá Bánhidi Ákos.

bogóra várt Liu Shaolin Sándornak
és Liu Shaoangnak ezúttal nem sikerült a viadal, de a szakvezető szerint
mindenkire büszke, amiért a maximumot beleadták a versenyekbe.
„A sportban nem illendő hivatkozni semmire, nem is nagyon teszem,
mert nincs mire. Betegség, egyéb körülmények bárhol érhetik az embert,
nem illendő ezzel foglalkozni. Most
sem tesszük, mégsem elhanyagolható panel ebben az esetben. A verseny végén azt kell mondanom, mi,
magyarok nem túl jól jöttünk ki ebből az extra helyzetből. Nem voltunk
szerencsések – a felkészülés során.
Amikor a legjobbjaink nem egyszer,
hanem kétszer fertőződnek meg,

emiatt negyvenöt napot hagynak ki,
az nem szerencsés. Nem akarok erre
hivatkozni, csak közlöm mint tényt.
Ezt természetesen a profi korcsolyázók egyből érzékelik, és megnyomja
őket” – emlékeztetett arra, a hosszú
versenyszünet mellett a keret több
tagjának a koronavírus-fertőzéssel
is meg kell birkóznia, de ennek ellenére nem adták fel a küzdelmet.
„Amiatt, hogy a csapat nyolcvan
százaléka már megfertőződött, többen kétszer is, bizakodásra adhat
okot: talán ez már nem gátol minket
a világbajnoki és az olimpiai felkészülésben” – idézte Bánhidit a magyar korcsolyaszövetség hivatalos
honlapja.

HAÁZFOTÓ:
VINCE

Radikális változtatásokat
helyeztek kilátásba a súlyos
adósságokat felhalmozott Marosvásárhelyi Városi Sportklub
illetésekei annak érdekében,
hogy megmentsék az évek óta
hanyatló helyi sportéletet. A
klub új székhelyén, a víkendtelepi Sportakadémián tartott
sajtótájékoztatón Soós Zoltán,
Marosvásárhely polgármestere
és Szászgáspár Barnabás, a
VSK alelnöke beszéltek a megoldásra váró problémákról és a
jövőbeli tervekről.
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Nem fellebbeznek az oroszok
a CAS-döntés ellen
Nem nyújt be fellebbezést az Orosz
Doppingellenes Ügynökség (RUSADA) a nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) decemberi döntése ellen,
amelynek értelmében az orosz
sportolók két évig nem indulhatnak nemzetközi versenyeken országuk zászlaja alatt, és nem játsszák
le a tiszteletükre a himnuszukat.
Az MTI beszámolója alapján a
RUSADA ezt tegnap jelentette be,
hozzátéve, hogy a sportolók érdekeit figyelembe véve határoztak
úgy, hogy nem vitatják az ítéletet.
Ismeretes, hogy a CAS december
12-én jelentette be, hogy jóváhagyta Oroszország eltiltását, de felére
csökkentette a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA)
által 2019 decemberében kiszabott
négyéves büntetést. A CAS-döntés
értelmében az oroszok a 2021-re
halasztott tokiói nyári, valamint a
2022-es pekingi téli olimpián sem
indulhatnak nemzetük képviseletében, mint ahogy – sikeres kvalifikációjuk esetén – a 2022-es katari
labdarúgó-világbajnokságon sem.
A határozat szerint Oroszország
2022. december 16-ig nem jogosult
nagyobb sportesemény megrendezésére, valamint ajánlattételre sem.
Ezen idő alatt orosz kormánytisztviselők és képviselők nem vehetnek
részt olyan eseményeken, mint az
olimpia, illetve nagyobb sportágak
világbajnoksága.
Dárdai Pál ismét
a Hertha felnőttcsapatát edzi
Dárdai Pált nevezték ki a Hertha
élvonalbeli labdarúgócsapatának
vezetőedzőjévé. A magyar szakember 2022 nyaráig szóló szerződést
írt alá. Az elmúlt időszakban a
berliniek U16-os együttesét edzette,
és érdekesség: 2015-ben szintén az
utánpótlástól lépett elő a felnőtt
gárdához, amelyet 2019 nyaráig irányított. A Hertha 18. forduló után
17 ponttal a 14. helyen áll a német
Bundesligában.

