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Marius Florea marad
a vívószövetség elnöke
Marius Florea újrázott a Román 
Vívószövetség (FRS) elnöki 
tisztségében, miután a tegnapi 
tisztújító közgyűlésen részt vevő 61 
küldött közül 54-en rá szavazott. 
Kihívója, Constantin Sandu négy 
voksot kapott, miközben három 
szavazatot érvénytelenítettek. Az 
55 éves sportvezető 2018 áprilisá-
ban vette át a szervezet irányítását 
az egészségügyi problémái miatt 
lemondott Laura Badeától. A 
tegnapi közgyűlés eredményeként 
a vezetőtanácsba Oana Ionescu, 
Pavel Badea, Valentin Niţă, Ciprian 
Porumb és Gabriela Dinţică kerül-
tek be. Marcel Tarța nem kapott 
elég szavazatot, míg Costin Duțu 
a választások előtt visszalépett. 
Florea bejelentette, hogy a főtitkár 
Roxana Bârlădeanu marad, első 
céljuk pedig, hogy sportáguk érmet 
szerezzen a tokiói nyári olimpián.
 
Előselejtezőben kezdi útját
Románia a kosárlabdavébére
A 2023-as férfi  kosárlabda-világ-
bajnokság európai előselejtezői-
nek második szakaszában kezdi 
nyáron kvalifi kációs útját Románia 
válogatottja. A tegnapi közlemény 
alapján a kék-sárga-piros együt-
tes a 2022-es Európa-bajnokság 
csoportselejtezőinek eredményei 
alapján emelték ki ebbe a csoport-
ba, ahogyan Ausztriát, Dániát, Lett-
országot, Montenegrót, Macedó-
niát, Svédországot és Svájcot is. 
Az előselejtezők első szakaszából 
Fehéroroszország, Izland, Portugá-
lia és Szlovákia csatlakozik majd 
hozzájuk. A második szakaszban a 
négy hármas csoportban küzdenek 
majd augusztusban, a főselejte-
zőkre pedig az első két helyezettek 
jutnak tovább.
 
Simona Halep visszalépett
a dohai tornától
Simona Halep – aki a legfrissebb 
női teniszvilágranglistán harmadik 
– visszalépett a március elsején 
kezdődő dohai női kemény pályás 
tenisztornától. A kétszeres Grand 
Slam-győztes román sportoló dön-
tését tegnap a szervezők jelentették 
be, a közleményben nem szerepelt 
indoklás a távolmaradására vonat-
kozóan. Halep legutóbb az ausztrál 
nyílt teniszbajnokság negyeddön-
tőjében Serena Williamstől kapott 
ki. A viadalt végül Oszaka Naomi 
nyerte, aki emiatt átvette Haleptől 
a második helyet a világranglistán. 
Az MTI beszámolója alapján a 
dohai tornától korábban a 2019-es 
amerikai nyílt teniszbajnokságon 
győztes, kanadai színeket képviselő 
Bianca Andreescu és a tavalyi mel-
bourne-i győztes, amerikai Sofi a 
Kenin is visszaléptek.
 
Újabb BL-meccs
a Puskás Arénában
Két nyolcaddöntős mérkőzéssel 
folytatódik ma este a labdarú-
gó Bajnokok Ligája. A Borussia 
Mönchengladbach a koronaví-
rus-járvánnyal kapcsolatos né-
metországi beutazási korlátozások 
miatt a budapesti Puskás Arénában 
fogadja a Manchester Cityt, míg a 
Real Madrid az Atalanta vendége 
lesz. A tegnapi meccseket lapzár-
tánk után rendezték. 
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A romániai labdarúgók szakszerve-
zete (AFAN) idén is megválasz-

totta a legutóbbi szezon legjobbjait. 
Az AFAN-díjak győzteseiről ezúttal 
online szavaztak az első és a má-
sodosztályú bajnokságban szerep-
lő férfi  labdarúgók, az élvonalban 
érdekelt női futballisták, illetve a 
szervezet vezetői. A voksok alapján 
a 2019–2020-as idény legjobb férfi  
játékosának Dennis Mant válasz-
tották. Az FCSB mezében remek 
teljesítményt nyújtó fi atal támadót, 
aki nemrég a Serie A-ban szereplő 
Parmához igazolt, a legjobb U21-es 
labdarúgónak is megválasztották. 
A legjobb edzőnek járó díjon a Ko-
lozsvári CFR-rel hazai fronton és az 
Európa Ligában is sikeres Dan Pet-

rescu, illetve az UTA-t élvonalba jut-
tató Bálint László György osztozott. 
A játékvezetők közül Ovidiu Hațegan 
érdemelte ki az elismerést. A másod-
osztályban játszó legjobb labdarúgó 
a Bukaresti Metaloglobust erősítő 

Ovidiu Herea, a legjobb hazai futsa-
los a Dévai Autobergamónál edző-já-
tékosként tevékenykedő Mimi Stoica 
lett. A legjobb klubvezetőnek a Sep-
siszentgyörgyi Sepsi OSK menedzse-
rét, Cornel Șfaițert választották.

Díjazta a legjobbakat a futballszakszervezet
 » A voksok alap-

ján a 2019–2020-
as idény legjobb 
férfi  játékosának 
Dennis Mant 
választották. 

„Ködbe borult” a bajnoki mérkőzés

A sűrű köd miatt félbeszakadt hétfő este a hazai élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 24. fordulójá-
nak Viitorul–Iași mérkőzése. Adrian Chiuvulete játékvezető a 67. percben, 0-0-s állásnál fújta le az 
összecsapást, amelyet tegnap 16 órakor kellett volna folytatniuk. Csakhogy a tervezett időpontban 
ugyanolyan sűrű volt a köd a Konstanca megyei ovidiui stadionban, mint este, és így lehetetlen volt 
150 méteres távolságig ellátni. A bíró emiatt újabb, ezúttal egyórás halasztást rendelt el, de a mér-
kőzést 17 órakor sem tudták folytatni. Pótlásáról később döntenek. Érdekesség, hogy a két csapat 
közötti őszi találkozót sem tudták végigjátszani, mert a moldvaiak stadionjában meghibásodott a 
világítóberendezés. A találkozót 3-0 arányban a Viitorul javára írták. A Iași sereghajtó a Liga 1-ben, 
de a tengerparti gárda is az alapszakasz alsóházában tanyázik. Előtte áll többek között az újonc UTA, 
amelyik hétfőn gól nélküli döntetlenre mérkőzött hazai környezetben a Botoșani együttesével.

Románia női kézilabda-válo-
gatottja négynapos felkészü-
lést tart a márciusi olimpiai 
selejtezőtornára. Kvalifi kációs 
csoportjuk a héten változott; 
Kazahsztán átkerült Kína 
helyére a magyarok négyesé-
be, míg a podgoricai tornán 
a kék-sárga-piros gárda mellett 
egyelőre csak Montenegró és 
Norvégia szerepel.
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O limpiai selejtezőtornára ké-
szül Románia női kézilab da-
válogatottja, de az edzéseket 

egyelőre az új szövetségi kapitány, 
Adrian Vasile nélkül kénytelen 
megtartani, mert a Bukaresti CSM 
mestere megfertőződött koronaví-
russal. Távollétében a norvég má-
sodedző, Bent Dahl vezényli majd a 
bukaresti felkészülést, de a főedző 
koordinálja majd a tevékenységet. 
„Ez egy rendkívül fontos felkészü-
lési időszak. A négy nap során ma-
gunkra összpontosítunk majd, de 
kielemezzük majd az ellenfeleinket 

ADRIAN VASILE SZÖVETSÉGI KAPITÁNY NÉLKÜL GYŰLT ÖSSZE A NŐI KÉZILABDA-VÁLOGATOTT

Két ellenféllel maradt Románia

Ötkarikás remények. Románia és Magyarország is továbbjutást céloz a márciusi selejtezőn

 » „A lányok-
nak meg kell 
érteniük, hogy 
a válogatottban 
kevés az idő a 
közös munkára, 
ezért a klubcsa-
patnál elvégzett 
felkészülésük 
látszik majd 
meg a márciusi 
tornán” – véle-
kedett Cristina 
Neagu.

is. Nem ideális, hogy az edző nem 
lehet jelen az összetartáson, de már 
megtanultunk, hogy jelen körülmé-
nyek között alkalmazkodnunk kell, 
én pedig nagyon bízom a lányokban 
és a szakmai stábban” – mondta a 
szövetségi kapitány.

Románia legjobbjai, mint ismere-
tes, március 19–21-én, a monteneg-
rói kvalifi kációs tornán válthatnak 
jegyet a tokiói ötkarikás játékokra. 
„Tudjuk, hogy hogyan játszanak a 
norvégok és a montenegróiak, és 
azok a csapatok, amelyeknek már 
van egy kidolgozott rendszerük, álta-
lában keveset változtatnak. Az egyér-
telmű, hogy nagyon erős ellenfeleink 
lesznek. Norvégiát nem kell bemutat-
ni senkinek, de a montenegróiak el-
leni találkozón, amelyet mi sorsdön-
tőnek tartunk, minden bele adunk 
majd” – nyilatkozta tegnap az ösz-
szetartáskor Cristina Neagu. A válo-
gatott világklasszis csapatkapitánya 
szerint mindegyikük kivételes esély 
előtt áll, amelyet meg kell ragadniuk 
és tudásuk legjavát nyújtva kihar-
colni a tokiói részvételt. „A keretből 
keveseknek adatott meg korábban 
az olimpiai részvétel, ezért szerintem 
mindenki elszánt. A kvalifi káció el-
törölné az elmúlt másfél év minden 

sérülését, fájdalmát és hullámvöl-
gyét” – mondta. Neagu hozzátette 
azt is, hogy ha változtatnak a hozzá-
állásukon, és jól kielemzik ellenfele-
iket, akkor az a javukra billentheti ki 
a mérleg nyelvét. „A lányoknak meg 
kell érteniük, hogy a válogatottban 
kevés az idő a közös munkára, ezért 
a klubcsapatnál elvégzett felkészülé-
sük látszik majd meg a márciusi tor-
nán” – vélekedett.

A február 27-ig tartó edzőtáborba 
húsz játékost hívtak meg, Denisa 
Dedu, Gabriela Perianu és Bianca 
Bazaliu Adrian Vasile vezetőedzőhöz 
hasonlóan koronavírus-fertőzés mi-
att kénytelenek távol maradni.

Magyarország női kézilabda-vá-
logatottja Győrben vívhatja ki már-
ciusban az olimpiai részvételt. Cso-
portjukban eredetileg Kína, Szerbia 
és Oroszország lettek volna az el-
lenfelek, de a Nemzetközi Kézilab-
da-szövetség (IHF) a héten jelentette 
be, hogy a koronavírus-járvány miatt 
újfent módosult a kvartettek ösz-
szeállítása, Kína helyett pedig az a 
Kazahsztán került ide, amelyik ere-
detileg a romániaiak csoportjában 
szerepelt volna. A podgoricai torna 
három csapattal maradt, de az IHF 
közleménye alapján a járványügyi 
korlátozásoktól függően egy ázsiai 
állam válogatottjával egészülhet ki. 
A harmadik kvalifi kációs csoport 
nem módosult, ott Spanyolország, 
Svédország, Szenegál és Argentína 
küzd, majd az olimpiai szereplést je-
lentő első két hely egyikéért.

A piros-fehér-zöld válogatott Elek 
Gábor szövetségi kapitány irányítása 
pár napja tartott közös felkészülést, 
ami a szakvezetés szerint hasznos 
volt. „Mentálisan és morálisan tud-
tunk fejlődni, de szakmai téren is 
letisztáztunk néhány dolgot. Az Eb 
rendkívül jó próbatétel volt, még 
akkor is, ha kudarc volt. Ha ezt a 
tapasztalatot jól használjuk fel, ak-
kor bizakodva várhatjuk az olimpi-
ai selejtezőt. Szinte kötelező, hogy 
teljesítsük a célt még akkor is, ha ez 
nem lesz könnyű” – idézte korábban 
Eleket a Magyar Kézilabda-szövetség 
hivatalos honlapja.
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