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Kĳ elölték az évtized
legjobb labdarúgóit
Marozsán Dzsenifer lett az elmúlt 
évtized legjobb női labdarúgója 
a sportág történetével és statisz-
tikáival foglalkozó nemzetközi 
szervezetnél (IFFHS). A budapesti 
születésű játékos az IFFHS hon-
lapjának híre szerint a norvég Ada 
Hegerberget és a francia Wendie 
Renard-t megelőzve bizonyult győz-
tesnek. Marozsánnak rövid időn 
belül ez már a második kiemelkedő 
sportszakmai elismerése, miután 
januárban az IFFHS őt választotta 
meg az elmúlt évtized legjobb 
irányítójának is. Az esztendő leg-
jobbja titulust a futballista – aki a 
Frankfurttal egyszer, míg az Olym-
pique Lyonnal négyszer nyert Baj-
nokok Ligáját, német színekben pe-
dig olimpiai bajnok lett – korábban 
2016-ban, 2018-ban és 2020-ban is 
kiérdemelte. Emellett 2017-ben és 
2019-ben második, 2013-ban pedig 
harmadik volt az éves rangsorban. 
A férfi aknál az IFFHS listáján a 2011 
és 2020 közötti periódus legjobbja 
címet az ötszörös aranylabdás 
portugál Cristiano Ronaldo, a 
Juventus csatára kapta, második 
lett a spanyol válogatottal világ- és 
kétszeres Európa-bajnok hátvéd, 
a Real Madridot erősítő Sergio 
Ramos, harmadik pedig a német 
válogatottal világbajnok Manuel 
Neuer, a Bayern München kapusa.

Könyv az udvarhelyi
asztalitenisz történetéről
Asztal felett, asztal mellett címmel 
jelent meg az elmúlt napokban 
munkatársunknak, Katona Zoltán 
újságírónak a székelyudvarhelyi 
asztalitenisz helyi történetét és jele-
nét bemutató, igényes kivitelezésű 
kötete. Történelem, régi fényképek 
és érmek, sikerek, csalódások, 
valamint a megfeszített munka és 
kitartás története ez, amelyben az 
asztalitenisz legnagyobbjainak, 
György Szilárdnak, Fejér-Konnert 
Andrásnak, Nagy Leventének és 
másoknak olvasható a története, 
az általuk elért eredmények és si-
kerek. A kötet összefoglalja az asz-
talitenisz történelmét Erdélyben, 
Székelyföldön, valamint az egyre 
eredményesebb székelyudvarhelyi 
sikereket, egészen a napjainkban 
mutatott kiváló nemzetközi és 
hazai eredményekig. A kiadvány 
több mint száz oldalon, bőséges 
képanyaggal illusztrálva, meséli 
el az elmúlt évtizedek történetét. 
2020-ban a versenyszintű székely-
udvarhelyi asztalitenisz már az 
ötvenedik évfordulóját ünnepel-
hette, a kötet ennek apropóján 
(is) jött létre. A könyvet Katona 
Zoltán székelyudvarhelyi újságíró 
írta és szerkesztette, akinek ez a 
nyolcadik ilyen jellegű munkája. 
Katona korábbi televíziós és rádiós 
műsorvezető-riporter, újságíró és 
szerkesztő, jelenleg a Székelyhon 
napilap mellékleteinek (Erdélyi 
Sport, Kilátó, Liget) munkatársa. 
Emellett főleg helytörténeti könyve-
ket, kiadványokat ír és szerkeszt. 
A kiadvány ára 45 lej, az első ötven 
megrendelő, illetve vásárló egy 
ajándék 2021-es csapat falinaptárt 
is magáénak tudhat. Megrendelni 
és megvásárolni Székelyudvar-
helyen, a Park utca 1. szám alatti 
asztalitenisz-teremben lehet.

Hiába a sok tévedés, több 
román futball-játékvezető 
nyugodtan ténykedhet tovább 
a Liga 1-ben. Például Andrei 
Chivulete sípmester legalább 
13-szor tévedett nagyot az 
élvonal első felében, mégis ő 
kereste a legtöbb pénzt a sze-
zon eddigi mérkőzésein. 

 » HORVÁTH BÁLINT OTTÓ

É rdekfeszítő beszámoló látott 
napvilágot a fővárosi sport-
sajtóban, amelyből kiderül, 

milyen állapotok uralkodnak a ro-
mán labdarúgó-játékvezetésben: a 
befolyásos személyek mindent irá-
nyításuk alatt tartanak, és a rossz 
döntéseikkel számos mérkőzést 
„tönkretevő” bírókat a védelmükbe 
veszik. A Gazeta Sporturilor portál 
Andrei Chivulete játékvezető pél-
dáját hozta fel, aki a jelenlegi él-
vonalbeli szezonban hét meccsen 
is óriási hibákat követett el, ezzel 
rekorder lett a bajnokságban, de 
nemhogy nem tiltották el drasz-
tikusan, hanem a legtöbb pénzt 
kereste a félszezon alatt, ebben a 
tekintetben megelőzve az ország 

ANDREI CHIVULETE ESETE JÓL PÉLDÁZZA A ROMÁN JÁTÉKVEZETÉSBEN URALKODÓ ÁLLAPOTOKAT

Jól keres a hibarekorder futballbíró

Kellemes teher. Az apai örömök elé néző Alexandru Păun gólja három pontot ért a CFR-nek

Ahogyan ő fütyül. Andrei Chivulete 55 ezer lejt keresett
a szezon első felében

 » Andrei Chi-
vulete az élvo-
nalban szinte 
minden általa 
vezetett találko-
zón „főszereplő” 
volt, főleg a 
befújt vagy meg 
nem adott bünte-
tők miatt. 

legjobb bírójának tartott Ovidiu 
Hațegant.

A részletes beszámolóból kiderül, 
hogy Andrei Chivulete az élvonal-
ban szinte minden általa vezetett 
találkozón „főszereplő” volt, főleg a 
befújt vagy meg nem adott büntetők 
miatt. Nem kevesebb mint 13 alka-
lommal tévedett nagyot, döntései-
vel nagymértékben befolyásolva a 
játék alakulását és a végeredményt. 
A 34 éves bíró vezette többek között 

november végén az FK Csíkszereda–
Aradi UTA (0-2) mérkőzést a Román 
Kupa tizenhatoddöntőjében, ame-
lyen az első félidőben két indoko-
latlan tizenegyest is megítélt a ven-
dégeknek, és ezzel könnyen eldőlt 
a továbbjutó sorsa. Hatalmas hibái 
viszont komolyabb következmé-
nyek nélkül maradtak, mindössze 
egyszer tiltották el három fordulóra, 
ráadásul nemzetközi játékvezetővé 
is előléptették.

A félszezon alatt hiába tette tönk-
re a legtöbb mérkőzést, mégis And-
rei Chivulete kapta a legtöbb pénzt a 
játékvezetői díjakból, nem kevesebb 
mint 11 ezer eurót, azaz 55 ezer lejt. 
Minderre azonban van „magyará-
zat”, a portál beszámolója szerint 
ugyanis a Román Játékvezetői Tes-
tületet (CCA) irányító görög Kírosz 
Vasszárasz segítője éppen Andrei 
Chivulete édesapja, a volt játékveze-
tő Florin Chivulete, akinek bár nincs 
semmilyen hivatalos tisztsége a tes-
tületen belül, mégis fontos szerepet 
tölt be. Azt a feladatot kapta, hogy 
a legtöbb élvonalbeli mérkőzésről 
jelentést küldjön Vasszárasznak, 
aki ezáltal értesül mindazon mecs-
csek alakulásáról, amelyeket nem 
tud megnézni, mivel sokszor nem 
tartózkodik az országban.
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 » MUNKATÁRSAINKTÓL

A bajnoki címvédő Kolozsvári CFR 
labdarúgócsapata ott maradt a 

ligaelső FCSB nyomában, miután 
Alexandru Păun büntetőből szerzett 
góljával legyőzte Ploiești-en a Chin-
dia Târgoviște csapatát. Kényelmet-
len ellenfél várt a „vasutasokra” a 20. 
forduló utolsó, hétfő esti mérkőzésén. 
A Chindia legutóbbi nyolc bajnokiján 
nem szenvedett vereséget, a mezőny 
egyik legjobb védelmével rendelkező 
Dâmbovița megyeiek nem véletlenül 
küzdötték fel magukat a playoffh  e-
lyekig. A piros-kékek egyáltalán nem 
játszottak alárendelt szerepet a hétfő 
esti találkozón, sőt többet birtokolták 
a labdát a címvédőnél, és legalább 
annyi lehetőséget kidolgoztak, mint 
a kolozsváriak. Gól nélküli első félidő 
után a CFR egy kezezésért kapott ti-
zenegyest a második játékrész elején, 
ezt pedig az 52. percben az U21-es Mi-
hai Gîdeát váltó Alexandru Păun érté-
kesítette. A vendégeknek ez a bünte-
tőgól elegendőnek bizonyult a három 
pont begyűjtéséhez, bár a játék képe 
alapján egy döntetetlen talán igazsá-
gosabb lett volna. Edward Iordănescu 
legénysége újra egy pontra közelítette 
meg a 45 ponttal listavezető FCSB-t. 
A craiovai U 37, a Sepsi OSK 33, az 
Academica Clinceni 30, a Chindia Târ-
goviște pedig 28 ponttal követi őket a 
rangsorban.

A Liga 1-ben újabb hétközi forduló 
következik, amely halasztással „in-
dult”: az eredetileg tegnap 17 órára 
kiírt FC Argeș–Sepsi OSK találkozót 
elnapolták. Ugyanis újabb labdarú-
góknak lett pozitív a koronavírus-
tesztje a sepsiszentgyörgyi gárdánál, 

így a csapat nem tudott kiállni. A 
szakmai stábnak nem áll a rendelke-
zésére a szabályzat által előírt tizen-
három mezőnyjátékos és egy kapus, 
így a klub kénytelen volt kérni az 
idegenbeli találkozó elhalasztását. 
A hétfői teszteredmények ugyanis 
kimutatták, hogy újabb játékosok 
dőltek ki a sorból a fertőzés miatt, 
de melléjük adódnak a sérültek és az 
eltiltottak is. A Hivatásos Labdarúgó-
liga (LPF) döntése értelmében elma-
radt a Liga 1 21. fordulójában tegnap-
ra tervezett meccs, amelyet február 
16-án, ugyancsak kedden 19 órai kez-
dettel pótolnak be. A sepsiszentgyör-

gyi klub hétfőn délelőtt még készült 
a pitești-i kiszállásra, és sajtótájé-
koztatót is tartott, amelyen azonban 
már előrevetítették, hogy mivel egyes 
játékosok egészségügyi problémákra 
panaszkodtak, lehetséges, hogy nem 
lesz meg a kellő létszám ahhoz, hogy 
elutazzanak a meccs helyszínére. A 
Sepsi OSK-nak ellenben le kellene 
játszania a következő fordulóbeli ha-
zai találkozóját pénteken 20.30-tól a 
Jászvásári Poli ellen, mivel egymás 
után nem halaszthat el két mérkő-
zést. A 21. forduló első mérkőzése, a 
Poli Iași–Craiovai U összecsapás lap-
zárta után ért véget.

Nehezen nyert a CFR, „kidőlt” a Sepsi OSK

 » Újabb lab-
darúgóknak lett 
pozitív a koro-
navírustesztje a 
sepsiszentgyör-
gyi gárdánál, 
így a csapat nem 
tudott kiállni 
tegnap.




