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• Villámlátogatást tett 
múlt hét végén Székely-
udvarhelyen a nemrég 
kinevezett ifjúsági és 
sportminiszter, Novák 
Károly Eduárd. A sport-
csarnokban éppen az 
asztalitenisz Szuperliga 
összecsapásai zajlottak, 
találkozott a sportág ver-
senyzőivel, vezetőivel, az-
tán egy mérkőzést játszott 
az ország egyik legjobb 
női asztaliteniszezőjével, 
Szőcs Bernadette-tel. Mi-
előtt távozott volna, egy 
gyors interjú még belefért 
a programjába.

JÓZSA CSONGOR

– Másfél hónapja tölti be a sportmi-
niszteri tisztséget. Mi a tapasztala-
ta, mi történik a román sportban?

– Rengeteg gyűlésen, megbeszé-
lésen, találkozókon vettem részt. 
Nagyon jó volt, mert sok informá-
ciót gyűjtöttem be, amelyekkel a 
továbbiakban tudunk dolgozni. Az 
életem alapjában megváltozott, reg-
geltől estig ott vagyok az irodában. 
Az történt, hogy az 1990-es éveket 
követően mindenki egy komfortzó-
nába került, miután a minisztérium 
elveszítette a kontrollt a klubok és a 
szövetségek felett. Azért is jutottunk 
ide, hogy napjainkban rengeteg 
pénzbe kerül egy olimpiai érem. A 
román sportban van pénz, sőt elég 
sok pénz van, de sajnos a felhaszná-

lása azokban a szektorokban, ahol 
lehetne termelni, nagyon hiányos.

– Melyek azok a területek, 
amelyeken nagyon gyorsan vál-
toztatni kell?

– Jelen állás szerint egy frissen 
végzett edző, aki egy kétéves képzést 
tudott le, bármelyik szövetségnél le-
het szövetségi, válogatott tréner. Ez 
számomra elfogadhatatlan. Elindí-
tottunk egy projektet, amely ezt az 
edzőképzést megreformálná: beve-
zetünk hasonló módszereket, mint 
ahogyan a tanügyben is van. Azaz 
ha új edző vagy, akkor gyerekekkel 
indítasz, majd egy idő után mehetsz 

a következő lépcsőfokra. Valahogy 
el kell érni, hogy a válogatottat a 
lehető legjobb szakember irányítsa. 
Ha pedig nincs a legmagasabb foko-
zatú tréner, akkor a szövetségeknek 
külföldről kell mentorokat találnia.

Az egyik kérdésre a válasz ez, 
hogy miért van kevés sportoló az or-
szágban. Az edzők nem képzettek, 
nem tudják motiválni a gyerekeket. 
A másik nagy probléma, hogy saját 
állami klubjainkban nincs semmiféle 
célkitűzés. Tehát az edzők egy spor-
tolóval elücsörögnek éveken keresz-
tül, fi zeti ezt a minisztérium. Idéntől 
megszabjuk, hogy hány sportolót 
kell tartania egy trénernek, azokkal 

pedig eredményesen kell foglalkoz-
nia. Ez pár olyan kérdés, észrevétel, 
amin dolgozunk. Ha mi fi nanszí-
rozzuk ezt a 195 szervezetet, akkor 
kontrollálnunk kell az aktivitásukat, 
segítenünk kell, hogy haladjanak az 
eredményesség irányába.

– Sokba került egy olimpiai 
érem, de pénz van rá. Ezt kellene 
akkor hatékonyan elkölteni, akár 
az üzleti szférából kellene újabb 
összegeket bevinni.

– Igen, erről beszéltem a minisz-
terelnökkel. Ő hozta fel ezt a kérdést, 
hogy miként lehetne behozni a privát 
szférát a sportba. A magyar példát 

vázoltam fel számára, azaz amikor 
megszületik itt is a sportstratégia, ki-
derül, hogy melyek azok az ágazatok, 
amelyeket érdemes fejleszteni, ame-
lyekkel a következő időszakokban 
remek eredményeket tudunk elérni, 
ott kell kinyitni azt a bizonyos csa-
pot. Mert nem érdemes az egésznek 
ugyanannyit adni, mert akkor elve-
szítjük az irányt. Sok olyan befektetés 
lesz, amely minket nem igazán érde-
kel, nem olimpiai sportág. Számunk-
ra az a lényeg, hogy azt a csúcszónát 
maximálisan fi nanszírozzuk. Persze 
nemcsak a profi kat támogatjuk, ha-
nem ezen sportágaknál egészen a 
gyerekkornál kell kezdeni az odafi -
gyelést, támogatást.

– Melyek lehetnek a kiemelt 
sportágak Romániában?

– Matematikailag ránézve olyan 
sportágakra kell gondolni, ahol sok 
érmet tudunk szerezni. Ilyen lehet 
az atlétika, úszás, torna, kajak-ke-
nu, evezés, teremkerékpár, vívás, de 
a sor lehet sokkal hosszabb is. Ezek-
ből már vannak olyan sportágak, 
szövetségek, amelyek jól működnek. 
Amennyiben egy pluszt hozunk be a 
többibe, elindítjuk az edzőképzést, 
több gyerek kezd el sportolni, létre-
hozzuk az olimpiai központokat, ott 
tartjuk őket edzőtáborokban, egy jó 
rendszert tudunk kialakítani, akkor 
nyolc év múlva Románia ott tud len-
ni a top 15-ben a világon.

– 2021 egyik legnagyobb kérdése, 
hogy lesz-e olimpia és paralimpia.

– Igen, lesz.

– Novák Ede is ott lesz?
– Persze, készülök. Igaz, hogy az 

edzésre elég kevés idő jut, hetente 
kétszer, legfeljebb háromszor tudok 
időt szakítani rá. Szeretnék érmet 
szerezni a paralimpián.

A kolozsvári vasutasok elszalasz-
tották a lehetőséget, hogy a ri-

vális FCSB csapatát megelőzve a baj-
noki tabella élére ugorjanak a román 
élvonalbeli labdarúgó-bajnokság-
ban. A címvédő CFR csapata hétfőn 
este a bajnokság egyik leggyengébb 
képviselőjét, az FC Voluntari együtte-
sét látta vendégül, ám meglepetésre 
csak döntetlent ért el az Ilfov megyei-
ek ellen. Labdarúgó 1. Liga, alap-
szakasz, 23. forduló: FC Botoșani–
Medgyesi Gaz Metan 2–1 (0–0), 
gólszerzők Keyta (50. perc, büntető-
ből) és Al-Mawas (69.), illetve Matias 

(68.); Kolozsvári CFR–FC Voluntari 
0–0. A forduló korábbi eredményei: 
Bukaresti Dinamo–Sepsiszentgyör-
gyi Sepsi OSK 0–0, FC Argeș Pi-
tești–Viitorul Ovidiu 1–0, Chindia 
Târgoviște–Aradi UT 1–1, Jászvásári 
Poli–Astra Giurgiu 2–3, Academica 
Clinceni–Craiovai U 0–0, Nagysze-
beni FC Hermannstadt–FCSB 1–0.

A 21. fordulóból elhalasztott FC 
Argeș Pitești–Sepsiszentgyörgyi 
Sepsi OSK találkozót tegnap este, 
lapzárta után pótolták.

Az élmezőnyben: 1. FCSB 48 pont 
(48–21), 2. Kolozsvári CFR 48 (30–

12), 3. Craiovai U 44, 4. FC Botoșani 
36, 5. Sepsi OSK 35 (22 mérkőzésből), 
6. Clinceni 34.

A követező forduló (február 19–
22.) programja: pénteken 17.30-tól FC 
Voluntari–FC Argeș, 20.30-tól Craio-
vai U–FC Hermannstadt; szombaton 
17 órától Sepsi OSK–Academica Clin-
ceni, 20 órától Astra–Dinamo; va-
sárnap 18 órától Gaz Metan–Kolozs-
vári CFR, 20.30-tól FCSB–Chindia; 
hétfőn 17.30-tól UTA–FC Botoșani, 
20.30-tól Viitorul–Jászvásári Poli.

Orbán Zsolt

F elix Brych végzett az első helyen 
a világ legjobb 21. századi játék-

vezetőinek rangsorában a labdarú-
gás történetével és statisztikáival 
foglalkozó nemzetközi szervezetnél 

(IFFHS). A német futballbíró a 2001 
és 2020 közötti időszakban az éves 
világranglistán elfoglalt helyezései, 
s az ehhez társuló IFFHS-pontszá-
mok alapján zárt az élen. Brych 141 

pontot gyűjtött, eggyel többet, mint 
a török Cüneyt Cakir, s néggyel előz-
te meg az angol Howard Webbet. 
Kassai Viktor 81 ponttal a 15. helyet 
foglalja el.

Folytatódik a BL-nyolcaddöntő
Ma este újabb két nyolcaddöntős mérkőzést rendeznek a labdarúgó 
Bajnokok Ligájában, a Juventus a Porto, a Borussia Dortmund pedig a 
Sevilla vendégeként lép pályára. BL-nyolcaddöntő, első mérkőzések: 
22 órától FC Porto (portugál)–Juventus (olasz) és Sevilla (spanyol)–Bo-
russia Dortmund (német). Az FC Barcelona (spanyol)–Paris Saint-Ger-
main (francia) és RB Leipzig (német)–FC Liverpool (angol) találkozó lap-
zárta után fejeződött be, míg a Lazio (olasz)–Bayern München (német), 
az Atlético Madrid (spanyol)–Chelsea (angol), a Borussia Möncheng-
ladbach (német)–Manchester City (angol) és az Atalanta (olasz)–Real 
Madrid (spanyol) összecsapást jövő héten rendezik. A visszavágókra 
március 9–17. között kerül sor.

Második helyen áll a KSE az alsóházban
Egy győzelemmel és egy vereséggel kezdte az élvonalbeli teremlabda-
rúgó-bajnokság alsóházi rájátszását a Kézdivásárhelyi SE. A kolozsvári 
buboréktorna eredményei: Kolozsvári Clujana–KSE Futsal 2–5, KSE 
Futsal–Luceafărul Buzău 0–4, Luceafărul–Clujana 3–1. Az állás: 1. 
Luceafărul Buzău 9 pont, 2. Kézdivásárhelyi SE Futsal 5 pont, 3. Kolozs-
vári Clujana 1 pont. A Luceafărul 3, a KSE 2, a Clujana pedig 1 ponttal 
kezdte az alsóházi rájátszást, amely a tervek szerint március végén 
folytatódik. A csapatok célja a play-out utolsó helyének elkerülése, 
ugyanis a sereghajtónak osztályozót kell vívnia a 2. Liga ezüstérmesé-
vel az élvonalbeli pozícióért. Egyenes ágon azért nem esik ki senki az 
1. Ligából, mert a Dunărea Călărași csapata visszalépett.

• RÖVIDEN 

Nem tudott előzni, második maradt a CFR

Brych a 21. század legjobb futballbírója

Nálunk is jó lehet a magyar sportpélda
Interjú Novák Károly Eduárd sportminiszterrel

Novák szerint csak ott kell kinyitni a pénzcsapot, ahol érem születhet   ▴  F O T Ó :  B E L I C Z A Y  L Á S Z L Ó




