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 » RÖVIDEN

Koronavírus-fertőzés
a Bukaresti CSM-nél
A Bukaresti CSM női kézilabdacsa-
patának öt játékosa és Adrian Va-
sile vezetőedző is megfertőződött 
koronavírussal. A klub tegnapi be-
jelentése alapján a teszteket hétfőn 
végezték el, de az együttes tagjai 
nem találkoztak egymással, amióta 
a hétvégi, Metz elleni Bajnokok 
Ligája mérkőzésről hazautaztak. A 
fővárosi együttes csütörtökön Sep-
siszentgyörgyön, a Râmnicu Vâlcea 
ellen játszana a hazai élvonalbeli 
bajnokságban, de a találkozó sorsa 
a bukaresti közegészségügyi hivatal 
döntésén múlik.
 
Nem játszanak az erdélyiek
az Acélbikákkal
A Dunaújvárosi Acélbikák férfi  
jégkorongcsapata igazolt koronaví-
rus-fertőzöttek, valamint tüneteket 
produkáló játékosok miatt nem tud 
a szükséges 13 + 1 fővel kiállni, így 
nem utazik el a héten az erdélyi tú-
rájára – jelentette be az Erste Liga 
hivatalos honlapja. A közlemény 
alapján a Csíkszereda Sportklub 
elleni két találkozó, valamint a 
Brassói Corona és a Gyergyói HK 
elleni egy-egy mérkőzés emiatt 
elmarad, az eredményről később 
döntenek. A Dunaújváros az Erste 
Liga tizedik helyén áll, 19 pontot 
szerzett eddig 32 meccsen.
 
Izrael elvállalná az Eb-rendezést
Az Izraeli Labdarúgó-szövetség 
(IFA) felajánlotta, hogy szükség 
esetén megrendezi a tavalyról idén 
nyárra halasztott Európa-bajnoksá-
got abban az esetben, ha a mérkő-
zéseket a koronavírus-járvány miatt 
nem lehet a kontinens 12 városá-
ban lejátszani. Az IFA szóvivője 
megerősítette, hogy a szervezet 
hivatalosan is megtette ajánlatát az 
európai szövetség (UEFA) vezető-
testületének és Aleksander Ceferin 
elnöknek. Az MTI emlékeztetett rá, 
az UEFA célja, hogy a 24 csapatos 
tornát június 11. és július 11. között 
Budapest, Bukarest, München, 
London, Glasgow, Dublin, Bilbao, 
Amszterdam, Koppenhága, Róma, 
Szentpétervár és Baku rendezze 
meg. Az továbbra sem tisztázott, 
hogy a jelenleg is több országban 
érvényben lévő utazási korlátozá-
sok lehetővé teszik-e az eredeti ter-
vek szerinti lebonyolítást. Izraelben 
hamarosan véget ér a harmadik 
zárlat, mert a lakosság jelentős 
részét már beoltották. A fertőzésből 
felépült személyek, illetve a beol-
tottak a jövő héttől részt vehetnek a 
sporteseményeken. 

Az éremesélyes sportágakat 
kiemelten támogatná Novák 
Károly Eduárd, Románia 
sportminisztere. A paralimpi-
ai bajnok kerékpáros szerint 
Magyarország követhető példa 
lehet ezen a téren, megfelelő 
rendszerrel pedig akár már 
nyolc év múlva a legjobb tizen-
öt között tarthatják számon a 
hazai sportolókat.  

 »  JÓZSA CSONGOR

„A román sportban van 
pénz, sőt elég sok 
pénz van, de sajnos a 

felhasználása azokban a szekto-
rokban, ahol lehetne termelni, 
nagyon hiányos” – nyilatkozta 
lapcsaládunknak Novák Károly 
Eduárd, Románia sportminiszte-
re, amikor a napokban Székelyud-
varhelyen járt. A Hargita megyei 
sportember szerint napjainkban 
azért is kerül rengeteg pénzbe egy 
olimpiai érem, mert a rendszervál-
tás után a szaktárca elveszítette a 
kontrollt a klubok és a szövetsé-
gek felett. Úgy véli viszont, hogy a 
magyarországi példa itthon is kö-
vetkező lehet, azaz azon ágazato-
kat kellene kiemelten támogatni, 
amelyek a következő időszakban 
eredményesek lehetnek. „Persze 
nemcsak a profi kat támogatjuk, 
hanem ezen sportágaknál egé-
szen a gyerekkornál kell kezdeni 
az odafi gyelést, támogatást” – 
mondta. Példaként az atlétikát, 
az úszást, a tornát, a kajak-kenut, 

HATÉKONYABB PÉNZFELHASZNÁLÁST SZORGALMAZ NOVÁK EDUÁRD SPORTMINISZTER ROMÁNIÁBAN

Kiemelt támogatás a sikersportoknak

Stratégia. Novák szerint csak ott kell kinyitni a pénzcsapot, ahol érem születhet

 » „Amennyiben 
egy jó rendszert 
tudunk kialakí-
tani, akkor nyolc 
év múlva Romá-
nia ott tud lenni 
a top 15-ben a 
világon” – vé-
lekedett Novák 
Károly Eduárd, 
Románia sport-
minisztere.

az evezést, az teremkerékpárt és a 
vívást említette, megjegyezve, hogy 
már vannak olyan szövetségek, 
amelyek jól működnek. „Amennyi-
ben egy pluszt hozunk be a többi-
be, elindítjuk az edzőképzést, több 
gyerek kezd el sportolni, létrehoz-
zuk az olimpiai központokat, ott 
tartjuk őket edzőtáborokban, egy 
jó rendszert tudunk kialakítani, 
akkor nyolc év múlva Románia ott 
tud lenni a top 15-ben a világon” – 
vélekedett.

Az edzőképzést azért is tartja fon-
tosnak, mert részben a szakembe-
rek képzetlenségének számlájára 
írja azt, hogy kevés sportoló van az 
országban. „Jelen állás szerint egy 

frissen végzett edző, aki egy kétéves 
képzést tudott le, bármelyik szövet-
ségnél lehet szövetségi, válogatott 
tréner. Ez számomra elfogadhatat-
lan. Elindítottunk egy projektet, 
amely ezt az edzőképzést megrefor-
málná: bevezetünk hasonló mód-
szereket, mint ahogyan a tanügyben 
is van. Azaz ha új edző vagy, akkor 
gyerekekkel indítasz, majd egy idő 
után mehetsz a következő lépcső-
fokra. Valahogy el kell érni, hogy a 
válogatottat a lehető legjobb szak-
ember irányítsa. Ha pedig nincs a 
legmagasabb fokozatú tréner, akkor 
a szövetségeknek külföldről kell 
mentorokat találnia” – vázolta el-
képzeléseit Novák.
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 » KRÓNIKA

„Katasztrofális este volt a játékve-
zetés szempontjából” – fakadt 

ki Edi Iordănescu, a Kolozsvári CFR 
élvonalbeli labdarúgócsapatának ve-
zetőedzője, miután csapata csak gól 
nélküli döntetlent ért el hétfőn hazai 
pályán, a Voluntari ellen a Liga 1-es 
bajnokság 23. fordulójában. A szak-
ember hangsúlyozta: tizenkét forduló 
óta irányítja a fellegváriak kispadját, 
és mostanáig nem bírálta a sípmes-

 » V. NY. R.

Serena Williams 6:3, 6:3-ra legyőzte 
tegnap Simona Halepet az auszt-

rál nyílt teniszbajnokság negyeddön-
tőjében. Az amerikai klasszis ezzel a 
362. Grand Slam-torna mérkőzését 
nyerte meg, és beállította a svájci 
Roger Federer rekordját. Az örökrang-
lista élén a vezetést is átveheti, mert 
miközben a svájci kihagyta az idei 
Australian Opent, addig a 23-szoros 
GS-győztes, 39 éves Serena Williams 
az elődöntőben a japán Naomi Osza-

terek munkáját, most viszont „ért-
hetetlen” számára, hogyan érvény-
teleníthették egy szabályos góljukat, 
és miért nem ítéltek meg nekik egy 
jogos tizenegyest. „Nem látod a gólt, 
nem látod a büntetőt. Akkor mit látsz? 
Lett volna még egy büntetőnk kezezé-
sért is. Három nagy hiba, és már nem 
pusztán a megkárosításunkról beszé-
lünk, hanem kész katasztrófáról. Fel-
háborító az, ami történt” – nyilatkozta 
a szakember. A találkozó játékvezetője 
Marian Barbu volt, az eredmény miatt 

pedig a Kolozsvári CFR nem tudta 
megelőzni az FCSB-t az alapszakasz 
összetettjének élén. A két csapat egy-
aránt 48 pontnál tart, négy pont az 
előnyük a harmadik helyen tanyázó 
Craiovai Universitateával szemben. A 
negyedik helyre a Botoșani lépett elő, 
miután 2-1-e legyőzte hazai pályán a 
Medgyest. A Sepsi OSK ugyanakkor 
lapzártánk után pótolta csak be az 
Argeș FC elleni összecsapását, addig 
pedig csak egy pont hátránya volt a 
moldvai gárdával szemben.

ka ellen növelheti sikerei számát. A 
tegnapi negyeddöntőben amúgy a vi-
lágranglistán második Halep számí-
tott favoritnak. A 29 éves konstancai 
sportoló a vereség ellenére nem volt 
csalódott, mert úgy érzi jó mérkő-
zést vívott. „A hosszú kihagyás után 
valószínűleg nem tudtam megfele-
lően kezelni a feszültséget, túl sokat 
siránkoztam. A játék szempontjából 
viszont jól teljesítettem, sokat dol-
goztam a szünetben, és látszott, hogy 
fejlődtem. Folytatnom kell viszont a 
munkát, hogy mentálisan is formába 

kell lendüljek” – nyilatkozta a kétsze-
res GS-győztes román klasszis, hoz-
zátéve, hogy az idei ausztrál bajnok-
ságon végig negatív hozzáállása volt. 
Williams ugyanakkor rámutatott: a 
torna során eddig ezen a mérkőzésen 
játszott a legjobban.

Az egykori világelső, jelenleg 10. 
helyen kiemelt Serena Williams az elő-
döntőben azzal a harmadik helyen ki-
emelt Naomi Oszakával találkozik, aki 
6:2, 6:2-re verte tegnap Hsieh Su-weit. 
A női világranglista élén álló Ashleigh 
Barty és Karolina Muchová összecsa-

pását, valamint a Jennifer Brady és 
Jessica Pegula közötti negyeddöntőt 
lapzártánk után rendezték. Romániai 
idő szerint hajnalban játszották le az 
Andrej Rublev–Daniil Medvegyev ösz-
szecsapást a legjobb négy közé jutá-
sért, míg 10.30-kor Sztefanosz Cicipasz 
adogat Rafael Nadal ellen az elődön-
tőért. A negyeddöntőből tegnap to-
vábbjutott a világelső Novak Djokovic 
– Alexander Zverevet múlta felül 6:7, 
6:2, 6:4, 7:6-ra –, valamint a 18. helyen 
kiemelt Grigor Dimitrov – Aslan Kara-
csevet búcsúztatta.

„Katasztrofális” bíráskodás miatt háborog a CFR

Búcsúzott Simona Halep az Australian Openen

 » „Három nagy 
hiba, és már 
nem pusztán a 
megkárosítá-
sunkról beszé-
lünk, hanem kész 
katasztrófáról. 
Felháborító az, 
ami történt” – 
nyilatkozta Edi 
Iordănescu.

 » „A hosszú 
kihagyás után 
valószínűleg nem 
tudtam megfe-
lelően kezelni a 
feszültséget, túl 
sokat siránkoz-
tam” – nyilatkoz-
ta a kétszeres 
GS-győztes 
román klasszis.




