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Besztercére szerződött Kim Rasmussen

Kim Rasmussen visszatér Romániába, a Bukaresti CSM-
vel Bajnokok Ligáját nyert dán szakember fogja edzeni a 
Besztercei Gloria női kézilabdacsapatát a következő sze-
zonban. Az erdélyi klub közleménye kiemelte, hogy a 48 
éves tréner legutóbb Montenegró női válogatottját kvalifi -
kálta a tokiói olimpiára, előtte pedig Lengyelország és Ma-
gyarország válogatottjainak volt a szövetségi kapitánya.

 » RÖVIDEN

Legyőzte a Sepsi OSK-t
a Kolozsvári CFR
A Kolozsvári CFR 1-0-ra nyert 
a Sepsi OSK vendégeként az 
élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 
felsőházi rájátszásának második 
fordulójában. Szerdán játszották 
a Botoșani–Craiova mérkőzést is, 
amely 1-1-gyel zárult. A Clin-
ceni lapzártánk után fogadta 
az FCSB-t. A playoff  harmadik 
fordulójában szombaton CFR–
Craiova (20.30) összecsapás lesz, 
majd vasárnap Botoșani–Clinceni 
(19.15) és FCSB–Sepsi OSK (21.30) 
párosítás szerint játszanak a 
felsőházban. A playoutban pén-
teken UTA–Hermannstadt (17.30) 
és Medgyes–Dinamo (20.30), 
szombaton Astra–Argeș (17.30), 
vasárnap Chindia–Iași (15), 
hétfőn pedig Voluntari–Viitorul 
(20.30) találkozók szerepelnek a 
műsorban. A Liga 2 felsőházában 
ezalatt Temesvári ASU Poli–FK 
Csíkszereda (szombat, 12.30), 
Rapid–Mioveni (szombat, 15) és 
Călărași–Craiovai U 1948 (hétfő, 
17.30) párosítás szerint rendezik 
az ötödik fordulót.
 
Cătălin Burlacu is visszalépett
Carmen Tocală javára
Svetlana Drăgușin után Cătălin 
Burlacu is visszalépett Románia 
Kosárlabda-szövetségének elnöki 
tisztségéért folytatott versenytől; az 
egykori válogatott játékos Carmen 
Tocalát támogatja az április 15-ről 
május 14-re halasztott tisztújító 
közgyűlésen. A tisztségért Tocală 
mellett Adrian Voinescu, Ștefan 
Săndulache és Virgil Stănescu 
maradtak versenyben.
 
Megszakadt a Dinamo
veretlensége a Bölények Ligájában
A szezonban először kapott ki a 
hazai élvonalbeli férfi  kézilab-
da-bajnokságban a Dinamo. A 
Bölények Ligája 26. fordulójában 
a Dél-Dobrudzsának sikerült 
felülmúlnia 24-22-re a bukaresti 
együttest, de ennek ellenére a pi-
ros-fehér fővárosi gárda 70 ponttal 
magabiztosan áll az összetett élén. 
A fővárosi együttes a 27. forduló-
ban szabadnapos volt. Riválisai 
megnyerték a találkozóikat, így az 
egyel több mérkőzést játszott Tor-
dai Potaissa 65 ponttal második, 
míg a Dél-Dobrudzsa 63 ponttal a 
harmadik helyen áll a tabellán. A 
bajnokság utolsó három fordulóját 
májusban rendezik.

KÜLÖNFÉLE

Vállalom parketták, hajópadlók csiszolását.
Érdeklődni lehet telefonon: 0749-578832.

 » KRÓNIKA

O roszlánrészt vállaltak abban, 
hogy a Csíkszeredai Sportklub-

nak – a Brassó ellen vívott erdélyi 
házi fi náléban – harmadszor sikerült 
elhódítania a bajnoki trófeát a jég-
korong-Erste Ligában. Az izgalmas, 
fordulatos összecsapásokat hozó 
döntőt, a kék-fehérek fergeteges si-
kerének titkát ugyanakkor általában 
a székelyföldi jégkorong helyzetét 

 » KRÓNIKA

Lesz romániai női tornász a tokiói 
nyári olimpián, miután Larisa Iorda-

che szerda este megszerezte az utolsó, 
még szabadon lévő helyet az ötkarikás 
seregszemlére. A kvalifi kációt a svájci 
Bázelben zajló Európa-bajnokságon 
harcolta ki, amikor az egyéni összetett 
selejtezőit a negyedik helyen zárta. 

a fi nálé legértékesebb játékosának 
megválasztott Becze Tihamér, vala-
mint Papp Szabolcs csapatkapitány 
értékelte a Székelyhon Tv-ben. A csíki 
hokicsapat két oszlopos tagja a Néző-
pontban kifejti, miként lehet kiélezni 
a formát a döntő ütközetekre, külö-
nös tekintettel a jelenlegi járványidő-
szakra, amikor sokáig szüneteltek 
a mérkőzések, és edzésre sem volt 
lehetőség, továbbá miként sikerül 
feltüzelniük magukat egy-egy mérkő-

zésre szurkolók hiányában. A csapat-
kapitánytól megtudjuk, hogyan lehet 
összekovácsolni, csapattá gyúrni a 
székelyek, románok, kanadaiak, oro-
szok alkotta gárdát, mit lehet tanulni 
az idegenlégiósoktól, az MVP pedig 
elmondja, miként lehet hideg fejjel 
gondolkodni, győztes döntéseket 
hozni a kulcsmomentumokban. A két 
hokis beavatja a nézőt a sebesség, ke-
ménység jellemezte sportág veszélye-
ibe is. „Csak az nem szenved sérülést 

ebben a sportágban, aki nem vállalja 
be a kemény szituációkat. Ha a sérü-
lésveszélyen kezdenénk gondolkod-
ni, akkor ki se menjünk a jégre” – 
vallja Papp Szabolcs, miközben Becze 
Tihamér arra is válaszol, vár-e újabb 
meghívót a magyar válogatottba.

A Csíkszeredai Sportklub két kiváló 
jégkorongozójával Rostás Szabolcs ál-
tal készített interjút pénteken 12 órától 
tekinthetik meg a Székelyhon Tv You-
Tube-csatornáján.

Sikerének ugyanakkor nem örülhetett 
igazán a helyszínen, mert láza és fáj-
dalmai voltak, aminek következtében 
kórházba kellett szállítani. A kivizs-
gálás során vesefertőzést állapítottak 
meg nála, de állapota szerencsére nem 
súlyos ,és csütörtökön még bíztak ab-
ban, hogy folytatni tudja a kontinens-
viadalt. Kvótaszerzését méltatva Mihai 
Covaliu, Románia Olimpiai és Sportbi-

zottságának (COSR) elnöke kiemelte, 
hogy a megdolgozott és áldozatokkal 
járó sikernek számít. „Nagy fájdal-
makkal versenyzett. Bebizonyította, 
hogy valódi bajnok, büszkék vagyunk 
rá, hogy a Románia csapatát erősíti 
Tokióban” – mondta a sportvezető. 
Iordache kvalifi kációjával 61-re nőtt a 
nyári olimpiára kijutott romániai spor-
tolók száma.

Aki fél, ki se menjen a jégre – Bajnok hokisok a Nézőpontban

Larisa Iordache jegyet váltott a tokiói olimpiára

 »  „Ha a sérü-
lésveszélyen kez-
denénk gondol-
kodni, akkor ki se 
menjünk a jégre” 
– vallja Papp Sza-
bolcs, míg Becze 
Tihamér arra is 
válaszol, vár-e 
újabb meghívót 
a magyar váloga-
tottba.

 » A kvalifi kációt 
a svájci Bázelben 
zajló Európa-baj-
nokságon harcolta 
ki, amikor az egyé-
ni összetett selej-
tezőit a negyedik 
helyen zárta. 

Idén sem rendeznek női kézi-
labda-világbajnokságot Romá-
nia nélkül, a csapat ugyanis 
szerda este kvalifi kált a decem-
beri seregszemlére. Addig 
viszont nélkülözniük kell 
Cristina Neagut, a világklasszis 
átlövő ugyanis bejelentette, 
hogy pihenésre van szüksége, 
ideiglenesen visszavonul a 
kék-sárga-piros keretből.

 » V. NY. R. 

S zünetre van szüksége Cris-
tina Neagunak, Románia 
legjobb női kézilabdázója a 

válogatott szerda esti világbajnoki 
kvalifi kációja után bejelentette, 
hogy egy időre visszavonul a nem-
zeti csapatból. „Valószínű, hogy 
idén már nem lépek pályára a 
válogatottal. Már nagyon felgyűlt 
bennem a fáradtság mind fi zikai-
lag, mind lelkileg. Sérüléseim is 
voltak az elmúlt években, és úgy 
gondolom, szükségem van pár 
hónap pihenőre, hogy utána meg-
újult erővel térhessek vissza, mert 
ha még kézilabdázni fogok, akkor 
jövőre a válogatottba is vissza aka-
rok térni, hogy még egy olimpiára 
kijussak” – idézte a világklasszis 
balátlövőt a sportági szövetség hi-
vatalos honlapja.

Neagu évek óta kulcsembere a 
válogatottnak, az eredményeken 
pedig rendre visszaköszönt, ha 
nem volt csúcsformában, vagy épp 
sérülés miatt hiányzott. Szerda este 
Szkopjéban viszont még pályán 
volt, és Románia meg is nyerte 35-
20-ra az Észak-Macedónia elleni 
világbajnoki selejtezőpárharc visz-
szavágóját – hazai pályán 33-22-re 
nyertek –, ezért az idén december-

ROMÁNIA NŐI KÉZILABDA-VÁLOGATOTTJA KĲ UTOTT A SPANYOLORSZÁGI VILÁGBAJNOKSÁGRA

Pihenőt tart Cristina Neagu

 Elfáradt. Cristina Neagu (a labdával) ideiglenesen visszavonul a válogatottságtól

 » Cristina 
Neagu hang-
súlyozta, hogy 
egy csapatnak 
soha sem szabad 
egyetlen játékos-
tól függenie, de 
szerinte társai 
lassan megtanul-
ják ezt.

ben Spanyolországban rendezendő 
seregszemléről sem fog hiányozni 
a kék-sárga-piros csapat. Neagu vi-
szont bejelentése alapján lehet, hogy 
kihagyja a tornát, de ahogyan Adrian 
Vasile szövetségi kapitány mondta: 
fontos megtanulniuk és megérteni-
ük, hogyan kell játsszanak nélküle. 
„A 2022-es Európa-bajnoki selejte-
zőket Cristina Neagu nélkül vívjuk 
meg idén, és csak azután döntünk 
a világbajnokságról. Mindenkinek 
jobban kell teljesítenie” – ecsetelte 

a Bukaresti CSM-t is edző szakem-
ber. Neagu hangsúlyozta, hogy egy 
csapatnak soha sem szabad egyetlen 
játékostól függenie, de szerinte tár-
sai lassan megtanulják ezt. „Létezik 
kézilabdázás Cristina Neagu után is, 
bíznunk kell a csapatban” – mond-
ta. Megjegyezte, idén amúgy is csak 
két összecsapás lesz az Eb-selejtezők 
alkalmával, jövőre pedig már vissza 
fog térni. „Nem végleges visszavonu-
lásról van szó, egyszerűen kell egy 
kis idő, hogy feltöltődjek” – mond-
ta. Elismerte, valószínűnek tartja, 
hogy ha nem bukták volna el idén az 
olimpiai kvalifi kációt, akkor a tokiói 
nyári játékokig nem tartott volna szü-
netet, ugyanakkor azt követően már 
végleg búcsút intett volna a nemzeti 
csapatnak. „Nem sikerült kijutnunk, 
én pedig másképp szeretnék kiszáll-
ni. A párizsi játékokkor én már 36 
éves leszek, de még sok van addig” 
– mondta.
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