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Világbajnokot igazolt
a Bukaresti CSM
A Bukaresti CSM női kézilabdacsa-
patát erősíti a következő szezon-
ban Tess Wester. A világbajnok 
holland válogatott kapusa a dán 
Odensétől érkezik, és két idényre 
szóló szerződést írt alá a romániai 
együttessel. A fővárosiak korábban 
bejelentették a norvég kapus, Marie 
Davidsen érkezését is, ugyanakkor 
a jobbszélső Malin Larsen Aunne, a 
balátlövő Emilie Hegh Arntzen és a 
beálló Ema Ramusovic is BL-sze-
replő CSM-nél folytatja pályafutá-
sát. A jelenlegi keretből Crina Pin-
tea, Dragana Cvijic, Bianca Bazaliu 
és Jelene Grubisic távozik.
 
Egy győzelemre a fi nálétól
A hatodik mérkőzésen dőlhet el 
a továbbjutás a jégkorong-Erste 
Liga elődöntőiben, miután az 
egyik fél negyedik győzelméig 
tartó párharcok mindegyike 3-2-es 
összesítettnél tart. A Csíkszeredai 
Sportklub ugyanis 3-1-re kikapott 
kedd késő délután a Ferencváros 
vendégeként, a Brassói Corona 
viszont hosszabbítás után 1-0-ra 
legyőzte hazai környezetben a 
Debrecent. Az erdélyi csapatok 
előnyben vannak az elődöntőkben, 
a továbbjutást a ma esti hatodik 
összecsapások dönthetik el.

Újraválasztották
Cristinel Romanescut
Újraválasztották Cristinel Roma-
nescut a Román Asztalitenisz-szö-
vetség elnöki tisztségébe. A 
sportvezetőnek nem volt kihívója a 
tegnapi tisztújító közgyűlésen, ahol 
a jelenlévő 64 tagszervezet küldött-
je egyöntetűen választotta újra. Az 
elnöki mandátum négy évre szól.
 
Eltörli a pénzügyi fair play
szabályt az UEFA?
Egybehangzó nemzetközi sajtóhírek 
szerint az Európai Labdarúgó-szö-
vetség (UEFA) eltörli a pénzügyi fair 
play szabályt, és egy új rendszer 
kifejlesztésén dolgozik, ami jóval 
nagyobb szabadságot biztosít majd 
a klubok költekezésében. A szabályt 
még a 2010–2011-es szezonban 
vezették be, azzal a céllal, hogy a 
megakadályozzák a futballklubo-
kat abban, hogy többet költsenek, 
mint amennyi a bevételük. Több 
topcsapatnak is meggyűlt a baja a 
rendszerrel, legutóbb a Manchester 
Cityt és a PSG-t vizsgálták. 

 » KRÓNIKA

Hatvanhárom sportszervezet része-
sül idén állami támogatásban a 

hazai sportminisztériumtól, de miután 
a szaktárca összköltségvetése harminc 
százalékkal csökkent 2020-hoz viszo-
nyítva, így a legtöbb szövetség is keve-
sebb pénzt kap idén. Az Agerpresnek 
eljutatott listán újdonságként megje-
lent a Román Teniszszövetség, amely 
peres ügyei miatt az elmúlt három 
esztendőben nem kaphatott fi nanszí-
rozást a szaktárcától. Számukra most 
2 millió lejt különítettek el, valamint 
további 100 ezer lejt sportbázisokra.

Az nem okozott meglepetést, hogy 
a legtöbb pénzt idén is a tokiói olim-

pián éremesélyes evezősök kapják, 
de csak 8 plusz sportbázisokra 1 
millió lejt, azaz kevesebbet, mint 
tavaly, amikor 10 millió lejből gaz-
dálkodhattak. Két és fél millió lejjel 
kevesebbet kap a kézilabda-szövet-
ség is, amelynek idén be kell érnie 
5,35 millió lejjel – bár tény, a női vá-
logatott hétvégén elbukta az olimpiai 
kvalifi kációt, márpedig Novák Károly 
Eduárd sportminiszter korábban le-
szögezte, hogy az ötkarikás szereplés 
befolyásolni fogja a szaktárca támo-
gatásának összegét. Jelentősen keve-
sebb jut idén ugyanakkor a vívásnak, 
az atlétikának, a birkózásnak, a rög-
binek, a cselgáncsnak, a kosárlabdá-
zásnak és a biatlonnak is, miközben 

a tornászok a tavalyi 4 millió helyet 
idén 5 millió lejből gazdálkodhat-
nak, de 400 ezer lejjel emelkedett az 
úszók büdzséje is a tavalyi 2,6 millió 
lejhez viszonyítva. A jégkorongozók, 
a birkózók, a jégkorongozók és a röp-
labdázók támogatását is csökkentet-
ték, a triatlonszövetség ugyanakkor 
a tavalyi 400 ezer lejes támogatáshoz 
képest most 1 millió lejt kap, a kem-
pósok pedig a tavalyi 900 ezer lej 
után idén 1,87 millióra számíthatnak. 
A tékvandószövetség támogatása is 
közel a duplájára emelkedett – 1,85 
millió lej idén –, a kerékpárosoknak 
viszont egymillió lejjel kevesebbet, 
azaz 1,35 lejt juttat a sportminisztéri-
um. A sajtóban megszólaltatott sport-

vezetők elégedetlenek voltak ugyan 
a költségvetés-csökkentéssel, de 
elfogadták az érveket. Azok viszont 
nem oldják meg a pénzügyi problé-
máikat, hiszen a koronavírus-járvány 
számukra is bevételcsökkentéshez 
vezetett, ráadásul a kiadásaikat meg-
terhelik a rendszeres tesztelések. 
„Nem róhatok fel semmit Novák Edu-
árdnak, én is sokat tevékenykedtem 
a politikában, tudom, hogy műkö-
dik, azt viszont nagyon szeretném, 
ha átalakítaná a sportstratégiáról 
döntő bizottságot, mert sajnos sok a 
hozzá nem értő személy, ami jövőre 
végzetes lehet a hazai sport számá-
ra” – mondta Cozmin Guşă, a Román 
Cselgáncsszövetség elnöke.

Csökkentett támogatással szembesültek a sportszövetségek

 » A listán 
újdonságként 
megjelent a 
Román Tenisz-
szövetség, amely 
peres ügyei miatt 
az elmúlt három 
esztendőben 
nem kaphatott 
fi nanszírozást a 
szaktárcától.

Románia és Magyarország 
labdarúgó-válogatottja is hazai 
pályán kezdi meg a 2022-es vi-
lágbajnokság csoportselejtező-
it. A cél a kvalifi káció, amihez 
már ma megszereznék az első 
pontokat.

 » V. NY. R.

A z elmúlt esztendő kudar-
cai ellenére optimizmus 
jellemzi Románia labda-

rúgó-válogatottját a ma kezdődő 
2022-es világbajnoki selejtezők 
előtt. Macedóniát fogadják elsőként 
a Németországgal, Izlanddal, Ör-
ményországgal és Liechtensteinnal 
teljes J csoportban, és bár ellen-
felük velük ellentétben kijutott az 
idei Európa-bajnokságra, Nicolae 
Dică szerint nem tekinthetnek esé-
lyesebbként rájuk. „Azzal a gondo-
lattal kell pályára lépnünk, hogy mi 
vagyunk a jobb csapat, és képesek 
vagyunk megnyerni ezt a meccset” 
– mondta tegnapi sajtótájékoztatón 
a kék-sárga-pirosak másodedzője, 
aki a koronavírussal fertőződött Mi-
rel Rădoi szövetségi kapitány távol-
létében koordinálta a felkészülést. 
Meglátása szerint csakis a győzelem 
lehet elfogadható cél a számukra, 
ehhez pedig labdabirtoklásra és 

HAZAI PÁLYÁN KEZDI MEG A 2022-ES FUTBALL-VILÁGBAJNOKSÁG SELEJTEZŐIT ROMÁNIA ÉS MAGYARORSZÁG

Vébére hangolnak a válogatottak

Startvonalnál. Románia futballválogatottja „elsprintelne” a világbajnokságig

 » Felkészülten 
várja Magyar-
ország labdarú-
gó-válogatottja 
is a világbajnoki 
csoportselejtezők 
rajtját, amikor is 
a Robert Lewan-
dowski neve 
által fémjelzett 
Lengyelországgal 
találkozik

helyzetek kialakítására kell töreked-
niük. „Azt akarjuk, hogy agresszív 
csapattá váljunk, amely bármilyen 
ellenfelet nyomás alatt tud tartani, 
de ehhez idő kell” – mondta.

Hogy az elmúlt napok során meny-
nyire sikerült átadniuk a stratégiát 
a játékosoknak, az ma este, a 21.45-
kor kezdődő találkozón kiderül, de 
a macedónok után vasárnap Né-
metország, majd pedig március 31-
én Örményország is ellenfele lesz 
Romániának. A három találkozó so-
rán legalább hét pontot szeretnének 
gyűjteni, mert mint emlékeztettek rá: 
a kék-sárga-piros együttes már rég 
nem jutott ki világbajnokságra, de a 
2022-es seregszemlét már „nem sze-
retnék kihagyni”.

Felkészülten várja Magyarország 
labdarúgó-válogatottja is a világbaj-
noki csoportselejtezők rajtját, ami-
kor is a Robert Lewandowski neve 
által fémjelzett Lengyelországgal ta-
lálkozik elsőként az Angliával, Albá-
niával, Andorrával és San Marinóval 
teljes I csoportban. Mai vendégeiket 
az a Paulo Sousa irányítja, aki ko-
rábban a Székesfehérvár edzője volt, 
ezért a piros-fehér-zöldek szövetségi 
kapitánya, Marco Rossi a Honvéd 
vezetőedzőjeként már összemér-
hette magát vele. A klubcsapatok 
csatájából akkor kétszer is az olasz 
szakember budapesti csapata került 

ki győztesen, ezért bízik benne, hogy 
harmadik találkozójukon is megőrzi 
hibátlan mérlegét vele szemben. „Az 
előző egymás elleni mérkőzéseken is 
papíron erősebb ellenféllel szemben 
irányítottam a csapatomat, bízom 
ennek a sorozatnak a folytatásában. 
Paulónak megvan a saját stílusa, 
ezzel tisztában vagyunk, de azt így 
sem lehet előre kitalálni, hogy pon-
tosan milyen feladatokkal és össze-
tételben küldi pályára a csapatát, mi 
megpróbáltunk minden eshetőségre 
felkészülni, így a négyvédős és a há-
romvédős rendszerre is” – mondta 
tegnapi sajtótájékoztatóján Rossi. Az 
olasz mester hozzátette ugyanakkor 
azt is, hogy külön készültek a lengye-
lek legjobb játékosaira is, így Lewan-
dowski és Zielinski megfékezésére 
is próbáltak tervet kidolgozni. „A 
sikeres szereplés kulcsa a megfelelő 
csapatjáték, emellett az egyéni játék 
szintjén is a maximumot kell ad-
nunk, valamint szerencsére is szük-
ségünk lesz, mert utóbbi összetevő is 
nagyban hozzájárul a mérkőzések ki-
meneteléhez. A kulcspillanatokban 
elengedhetetlen a szerencse, enélkül 
nehéz eredményeket produkálni” 
– állapította meg a magyarok olasz 
kapitánya.

Közölte: Kecskés Ákos kivételével a 
keret többi tagja tökéletes állapotban 
van, és felkészültek a mérkőzésre. Így 
Nikolics Nemanja is, aki pályafutása 
során korábban Lengyelországban is 
volt gólkirály. Meglátása szerint az 
elmúlt fél év eredményei bizakodás-
ra adnak okot, és kiváló hangulatban 
várják a mai mérkőzést. „Apróságok 
dönthetnek, fontosak lehetnek a 
pontrúgások, és el kell kerülnünk a 
hibákat. Harcos meccset várok, ke-
mény párharcokkal, rengeteg futás-
sal, de itthon a győzelem megszer-
zése a célunk” – idézte a Fehérvár 
gólvágóját a Magyar Labdarúgó-szö-
vetség hivatalos honlapja.

Magyarország ma romániai idő 
szerint 21.45 órakor mérkőzik meg 
Budapesten a lengyelekkel, miköz-
ben Anglia San Marinót, Andorra 
pedig Albániát fogadja a csoport-
ban – ahol vasárnap San Marino–
Magyarország, március 31-én pedig 
Andorra–Magyarország párosítás 
szerint játszanak.
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