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Elmaradt a kvótaszerzés
A romániai birkózóküldöttség 
egyik tagjának sem sikerült dön-
tőbe jutással kvótát szereznie a 
nyári tokiói olimpiára a budapesti 
tornán. A hazai szövetség elnöke 
Răzvan Pîrcălabu csalódottan fo-
gadta a kudarcot, és megjegyezte: 
„egyesek közel jártak a sikerhez, de 
másoknak olyan hozzáállása volt, 
amivel a „falukupára” sem tudott 
volna kvalifi kálni”. Jelezte: a héten 
elnökségi ülést tartanak, minek 
után „hidegzuhanyt” alkalmazva 
agresszívabb stratégiára váltanak, 
és esetleges változtatásokat rendel-
nek el a keretekben, hogy a hátra-
lévő időszakban még szerezzenek 
legalább egy-két kvótát.
 
A Csíkszereda elhúzott,
a Brassó egyenlített
A Csíkszeredai Sportklub jó 
hajrájának köszönhetően 3-2-re 
legyőzte vendégét, a Ferencvárost 
a jégkorong-Erste Liga-elődöntő 
negyedik mérkőzésén vasárnap, 
így összesítésben 3-1-re vezet az 
egyik csapat negyedik sikeréig 
tartó párharcban. A két társ-
bajnok első ütközetét az FTC, 
a másodikat a székely együttes 
nyerte Budapesten egyaránt 
5-1-re, majd szombaton a hazaiak 
győztek hosszabbítás után 3-2-re. 
Így az újabb Sportklub-siker már 
komoly előnyt jelent a párharc-
ban. A Brassó eközben tucatnyi 
gólt hozó találkozón nyert 7-5-re 
a Debrecen vendégeként, ezzel 
2-2-re egyenlített az egyik csapat 
negyedik sikeréig tartó pár-
harcban. Az elődöntők ötödik 
találkozóit ma rendezik, 18.30-tól 
Brassói Corona–Debrecen, 20 
órától Ferencváros–Csíkszeredai 
Sportklub párosítás szerint.
 
Szeged rendezheti a 2024-es
kajak-kenu Európa-bajnokságot
Az Európai Kajak-Kenu Szövetség 
(ECA) Szegednek ítélte a 2024-es 
gyorsasági Európa-bajnokság ren-
dezési jogát. „Az elmúlt években 
számos nagy eseményt rendezett 
Magyarország és Szeged, de azok 
mind a nemzetközi szövetség égi-
sze alá tartozó versenyek voltak. 
Ezért is jött az ötlet, hogy meg-
pályázzuk a 2024-es Európa-baj-
nokságot” – mondta Kárai Péter, 
a Magyar Kajak-Kenu Szövetség 
(MKKSZ) alelnöke és az ECA ve-
zető testületének tagja az MKKSZ 
honlapján. Az MTI beszámolója 
alapján Magyarország eddig 
egyszer, 2002-ben rendezett felnőtt 
gyorsasági Eb-t. Ezúttal Szeged 
mellett a lengyelországi Poznan, a 
bulgáriai Plovdiv és a csehországi 
Racice pályázott az esemény meg-
rendezésére.

Hiába győzte le Románia női 
kézilabda-válogatottja Monte-
negró legjobbjait a podgoricai 
selejtezőtornán, a körbeveré-
sek miatt csak harmadikként 
zárt a csoportban, és így 
lemarad az idei tokiói nyári 
olimpiáról.
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K ét gólon múlott Románia női 
kézilabda-válogatottjának 
olimpiai kvalifi kációja: a 

kék-sárga-piros együttes ugyan 28-
25-re legyőzte vasárnap a házigazda 
Montenegró együttesét a podgoricai 
tornán, de a körbeverések miatt öt 
góllal kellett volna nyernie ahhoz, 
hogy a legjobb kettő között zárva 
jegyet váltson a tokiói seregszem-
lére. Mivel korábban Montenegró 
28-23-ra legyőzte Norvégiát, ezért a 
trió élén zárt, az északiak – akik 29-
24-re nyertek Románia ellen – pedig 
a második helyről jutottak ki a nyá-
ri ötkarikás játékokra. Ismeretes, 
hogy a győri tornáról Magyarország 
és Oroszország, a spanyolországi-
ból pedig a házigazda spanyolok és 
Svédország kvalifi kált. A spanyo-
lok egyébként a világbajnok hol-
landokkal együtt az első kalapból 
várják a sorolást, az oroszok és a 
montenegróiak a második, a norvé-
gok és a magyarok pedig harmadik 
kalapban vannak kiemelve. Svédor-
szág a házigazda japánokkal a ne-
gyedik kalapból, az Európa-bajnok 
franciák és az ázsiai kvalifi kációt 
megnyerő Dél-Korea az ötödik, az 
Afrika-bajnok Angola, valamint a 
Pánamerikai Játékok győzteseként 
olimpiai részt vevő Brazília a ha-
todik kalapból lesz kisorsolva az 
olimpia csoportbeosztásakor.

Keserű szájíz
Románia hiánya az olimpiáról so-
kak számára csalódást okozott, 
Adrian Vasile szövetségi kapitány is 
keserű szájízzel maradt, amiért nem 
tudták kiharcolni a továbbjutást. 
„Érzed, hogy valamit elszalasztot-
tál. A Montenegró elleni mérkőzés 
után is van bennem tízszázaléknyi 
olyan érzés, hogy jobbak is lehet-
tünk volt. A tapasztalat rendkívül 
sokat számít ezen a szinten, és min-
den tiszteletem a lányok odaadásá-
ért. Ebben az erős csoportban kicsit 
hátra szorultunk, de ugyanakkor 
közel jártunk, és ez fontos” – nyilat-
kozta a torna után, hozzátéve, úgy 
véli, korábban kellett volna a védel-

ROMÁNIA NŐI KÉZILABDA-VÁLOGATOTTJA LEMARAD A TOKIÓI ÖTKARIKÁS JÁTÉKOKRÓL

Neaguék „elszalasztott” olimpiája

Kudarc. Falat húztak a montenegróiak Románia továbbjutása elé

 » „Érzed, 
hogy valamit 
elszalasztottál. 
A Montenegró 
elleni mérkőzés 
után is van ben-
nem tízszázalék-
nyi olyan érzés, 
hogy jobbak is 
lehettünk volna” 
– mondta Adrian 
Vasile, Románia 
női kézilabda-vá-
logatottjának 
szövetségi kapi-
tánya.

mi felállásukon változtatnia. Zavarta 
ugyanakkor, hogy a norvég játékosok 
meglebegtették a sajtóban, hogy Ro-
mánia esetleg megegyezik Monte-
negróval, hogy 30-25-re nyerjen, mert 
az esetben mindketten továbbjutot-
tak volna, és Norvégia maradt volna 
le az olimpiáról. „Mi tiszteljük a spor-
tot, gerincesek vagyunk. Nem is aka-
rom kommentálni, mert csúnya dol-
gokat mondanék. A játékvezetésről 
sem beszélnék, mert a norvégok elle-
ni evidens volt, vasárnap pedig nem 
láttam jól, hogy mi történt Crina Pin-
tea kiállításakor” – mondta Vasile. 
Pintea piros lapos kiállítása valóban 
nagy veszteséget jelentett a csapat 
számára, a 30 éves beálló a második 
félidőben zokogva hagyta el a pályát. 
De Alexandru Dedu, a Román Kézi-
labda-szövetség (FRH) elnöke úgy 
érzi, hogy valójában a norvégok elle-
ni mérkőzésen bukták el a továbbju-
tást, a bíráskodást pedig nem tartot-
ta igazságosnak azon a találkozón. 
„Megvizsgáljuk és kielemezzük, ha 
beigazolódik a gyanújuk, akkor azt 
a nemzetközi szövetségnek is jelenti 
fogjuk” – mondta a sportvezető, aki 
egyúttal szégyenletesnek nevezte, 
hogy a norvégok ennek ellenére ro-
mán–montenegrói megállapodásról 
nyilatkoztak.

Dedu „fejét” követelik
A kudarcot követően a szakma ki-
emelkedő tagjai közül többen is Dedu 
lemondását követelték, meglátásuk 
szerint becsületbeli döntés lenne, 
ha az FRH elnöke átengedné a tiszt-
séget valakinek, aki egy új stratégiá-
val helyrehozná a lejtmenetben lévő 

hazai kézilabdázást. A játékosként 
korábban kétszer is olimpiai bronz-
éremig jutó Vasile Stângă szerint 
„nevetségessé váltunk Európában”, 
változást pedig csakis vezetőségvál-
tással lehetne elérni. Szakmai szem-
pontból az Agerpresnek megjegyez-
te: a romániai játékosok nem tudnak 
intelligensen védekezni, és rosszul 
kezelik az emberhátrányos helyze-
teket, mivel a hazai bajnokságban a 
játékvezetés kívánnivalót hagy maga 
után. Pintea piros lapos kiállításának 
helyességéről ő sem volt meggyőződ-
ve, ugyanakkor azt is nehezményez-
te, hogy Románia keretében nem volt 
egyetlen balkezes jobbátlövő sem. 
„Hát tényleg nincs egy balkezes játé-
kos sem az egész országban?” – tette 
fel a kérdést. Úgy véli, hogy Cristina 
Neagu korszaka még nem zárult le, 
hiszen Montenegró ellen is klasszis 
szinten kézilabdázott, de a válogatott 
túlságosan régóta épít kizárólag rá. 
Mariana Tîrcă is hasonló meglátásra 
jutott, úgy érzi, hogy a többi játékos 
képességei nincsenek megfelelően 
kiaknázva, Románia játéka pedig 
túlságosan is kiszámítható. „Minden 
tiszteletem Neagué, nem az ő hibája, 
de nekünk egy válogatottat kell épí-
tenünk, ahol minden egyes játékos 
képességei kamatoztatva vannak, 
mert vannak jó játékosaink” – mond-
ta az egykori válogatott játékos.

Románia női válogatottja legkö-
zelebb április derekán lép majd pá-
lyára a Macedónia elleni világbajno-
ki selejtezőmérkőzésen. A tegnapi 
sorsolás alapján ugyanekkor játszik 
majd Magyarország is Olaszország 
együttesével.
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A Mihai Iosif edzette Rapid lab-
darúgócsapata életben tartotta 

felsőházi esélyeit a másodosztályos 
bajnokságban, miután a 20. fordu-
lóban 4-0-ra legyőzte hazai környe-
zetben a Călărași gárdáját. Az alap-
szakasz utolsó fordulójában annak 
a Bukaresti Metaloglobusnak a ven-
dége lesz, amely a bukaresti „vasuta-
sokhoz” és a Mioveni-hez hasonlóan 

30 pontnál tart az összetettben. Az 
állás egyébként rendkívül szoros, a 
felsőházi rájátszást jelentő legjobb 
hat között egy-két pont különbségek 
vannak csak, és további öt alakulat 
még behozható hátrányból várhatja 
az utolsó fordulót. A Temesvári ASU 
Poli, a Craiovai U 1948, a Viitorul 
Pandurii Târgu Jiu, a Konstancai 
Farul, a Călărași, a Bukaresti Me-

taloglobus, a Mioveni, a Rapid, a 
Kolozsvári Universitatea, a Petrolul 
és az FK Csíkszereda reménykedik 
playoff szereplésben, de a pontos ál-
lás a ma esti Craiovai U 1948–Kons-
tancai Farul találkozó után alakul 
ki. A hétvégi zárókörben egyébként 
a Petrolul – amelynek edzője, Viorel 
Moldovan tegnap távozott tisztsé-
géről – a Kolozsvári Universitatea 

vendége lesz, az FK Csíkszereda a 
Slatinát fogadja, a Craiova Resica-
bányára utazik, a Mioveni a Bákót 
fogadja, a Temesvári ASU Poli Chiaj-
nán játszik, a Călărași a Viitorul 
Panduriival találkozik, a Farul vi-
szont szabadnapos lesz, és így már 
nem gyűjthet több pontot – sorsa 
a többi összecsapás eredményétől 
függ majd. (Krónika)

Liga 2: életben tartotta playoffb  a jutási esélyeit a Rapid
 » Az alap-

szakasz utolsó 
fordulójában an-
nak a Bukaresti 
Metaloglobusnak 
a vendége lesz, 
amely a bukaresti 
„vasutasokhoz” 
hasonlóan 30 
pontnál tart.




