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Pontrablásban bízik Románia férfi  kézilabda-válogatottja

Sereghajtó Románia férfi  kézilabda-válogatottja a 2022-es Európa-bajnokság selejtezőcsoportjában, 
miután szerda este 31–23-ra kikapott Szebenben a svédektől, Montenegró pedig ezalatt 27–22-re fe-
lülmúlta Koszovó együttesét. Rareș Fortuneanu szövetségi kapitány értékelése alapján tanítványai csak 
tizenöt percig bírtak a világbajnoki ezüstérmes vendégeikkel, utána egyoldalúvá vált az összecsapás. 
„Nem sok labdát tudtunk megszerezni, erőnlétileg pedig felettünk álltak, még ha a második félidőben 
próbálkoztunk is” – mondta. A 8-as kvartettben az északiaknak 8 pontja van az első helyen, Monte-
negró 4 ponttal a második, miközben Koszovónak és Romániának egyaránt 3–3 pontjuk van, de előbbi 
már legyőzte a kék-sárga-pirosakat, az első két helyezettnek ugyanakkor van még elmaradt meccse. Ha 
az első helyre már nem is maradt esélye a romániai csapatnak, a legjobb négy harmadik helyezett közé 
furakodva még kvalifi kálhat a kontinensviadalra. Ehhez vasárnap legalább egy döntetlent ki kell harcol-
nia Podgoricán Montenegróval szemben és ezalatt Svédországnak felül kell múlnia Koszovót. A svédek 
péntek este pótolják be a Montenegró elleni mérkőzésüket. Románia amúgy hazai pályán 36-27-re 
legyőzte Montenegrót, ezért Fortuneanu a visszavágón is lát esélyt arra, hogy pontot raboljanak. „Fon-
tos, hogy jó lelkiállapotban utazzunk el, de emellett hermetikus védekezésre is szükségünk lesz, és 
meg kell próbálnunk ellentámadásokból gólt, gólokat szerezni” – mondta. Magyarország és Szlovákia 
társházigazdái lesznek a jövő januári kontinensviadalnak, ezért nekik nem kell selejtezőt játszaniuk. 
Mellettük a legutóbbi Eb-n döntős Spanyolország és Horvátország is automatikus részvevője lesz a 
tornának. Ők négyen Eurokupán vesznek részt, ahol Magyarország vezet a négyesben, miután másod-
jára is legyőzték Antequerában az Eb-címvédő spanyolokat 30–28-ra. Utolsó összecsapását szombat, 
15.10-tól vívja meg a piros-fehér-zöld együttes a kvartettben második helyen álló horvátokkal. (V. Ny. R.)

 » RÖVIDEN

Sorsoltak a női labdarúgó-
Román Kupa negyeddöntőjére
Románvásári Sárga Rókák–Buka-
resti Carmen, Konstancai Selena–
Aradi Piroș Security, Alexandria–
Kolozsvári Olimpia és Burgóprundi 
Heniu–Székelyudvarhelyi Vasas 
Femina párosítás szerint játszanak 
május 12-én a női labdarúgó-Ro-
mán Kupa negyeddöntőjében. A 
csütörtökön tartott sorsolás előtt 
csak a Maros-partiak „szenvedtek 
meg” a továbbjutásért, ők csak 
hosszabbítás után tudták 4–3-as 
sikerrel elbúcsúztatni a Kisbecs-
kerek gárdáját. Az udvarhelyiek 
ezalatt 15–0-ra verték a Brassói 
Colțea gárdáját, míg a kolozsváriak 
17–0-ra „iskolázták le” a Măgura 
együttesét.
 
Hokitornával zárja a szezont
a Sapientia U23
Az Európai Egyetemi Hokiliga 
(EUHL) égisze alatt rendezi hét-
végén a Székelyföldi Jégkorong 
Akadémia a Sekler Cup elnevezésű 
nemzetközi tornát Karcfalván. 
Csütörtöki bejelentésük alapján 
idén is arra törekedtek, hogy a 
hazai élvonalbeli bajnokságban is 
szereplő Sapientia U23-as együttese 
olyan nemzetközi mezőnyben is 
versenyezhessen, amely fi zikáli-
san és technikailag közelebb áll 
a játékosaikhoz. A járványhelyzet 
ugyan nem tette lehetővé, hogy 
az európai hokiliga elrajtoljon, 
de az EUHL Sekler Cup második 
kiírását zárt kapuk mögött ugyan, 
de megrendezik. A házigazda csíki 
csapat mellett, az Uniza Zilina, az 
UK Prága és a csehországi UTB Zlín 
és Gladiators Trencin együtteseire 
épülő EUHL Select alakulatai vesz-
nek részt a péntektől vasárnapig 
tartó megmérettetésen.
 
Törölték a Kanadai Nagydíjat
A Forma–1-es autós gyorsasági-vi-
lágbajnokság vezetősége hivatalo-
san is megerősítette, hogy a koro-
navírus-járvány miatt bevezetett 
korlátozások miatt Montreal 2020 
után 2021-ben sem tudja vendégül 
látni a mezőnyt. Kanada helyét Tö-
rökország veszi át  – a június 13-ai 
hétvégén. Most hétvégén a Portugál 
Nagydíjat rendezik.
 
Az Eb-címvédőt húzták
a magyar kosarasok
Magyarország férfi  kosárlabda-vá-
logatottja Kölnben vívja csoport-
mérkőzéseit a jövő évi Európa-baj-
nokságon, ahol ellenfele a németek 
mellett a címvédő Szlovénia, 
Franciaország, Litvánia és Bosz-
nia-Hercegovina lesz – számolt 
be az MTI a csütörtöki sorsolás 
eredményéről. „Európa legjobbjai 
közül négy a mi csoportunkba 
került, de célként ezzel együtt az 
Eb-döntőt jelölöm meg” – jelentet-
te ki Ivkovics Sztojan, a magyarok 
kapitánya. Az A csoportban Grúzia, 
Spanyolország, Oroszország, 
Törökország, Belgium és Bulgária, 
a C-ben Görögország, Olaszország, 
Horvátország, Ukrajna, Nagy-Bri-
tannia és Észtország, a D-ben pedig 
Csehország, Szerbia, Lengyelor-
szág, Finnország, Izrael és Hollan-
dia szerepel majd a jövő szeptem-
berben, Németország, Csehország, 
Olaszország és Grúzia által közösen 
szervezett kontinensviadalon.

 » JÓZSA CSONGOR

Két hete fennállása legnagyobb si-
kerét könyvelte el a Székelyudvar-

helyi Szejke Sport Klub: a férfi  kézilab-
da A osztály feljutási tornáján az első 
helyen zárt, így a versenykiírás szerint 
megszerezte az indulási jogot a Bölé-
nyek Ligájába. A pályán kivívta, hogy 
a legjobbak között szerepelhessen, a 
nagy kérdés, hogy az ehhez szükséges 
pénzt elő tudják-e teremteni ahhoz, 
hogy a 2018-ban megszűnt SZKC után 
ismét legyen a városnak csapata az 
élvonalban. A kilátások nem túl biz-
tatóak. A csapat tagjai csak a héten 
kapták meg februári fi zetésüket, vagy-
is úgy nyerték meg a másodosztályt, 
hogy akkor még kéthavi bérükkel 
tartozott nekik a klub. Az élvonalbeli 
szerepléshez pedig az idei költségveté-
sük nagyjából háromszorosára lenne 
szükségük. „Jelenleg kérdéses, hogy 
képesek vagyunk-e az első osztályhoz 
szükséges költségvetést előteremteni. 
Ahhoz, hogy fellépjünk a Bölények 
Ligájába, egy országos vagy egy mul-
tinacionális cég, nagy befektetés szük-
séges” – mondta Győri István, a Szejke 
SK ügyvezetője.

Több kézilabdázójuknak az idény 
végén lejár a szerződése, azok megújí-
tásához viszont törleszteni kellene az 
elmaradt béreket. „Fontos lenne, hogy 
tisztázódjon az anyagi helyzet a klub-
nál, mert ez elsődleges ahhoz, hogy 
egyben maradjon ez a csapat. Minél 
jobban húzódik ez, annál nagyobb 
a valószínűsége, hogy a kézilabdázó 

esetleg más klubhoz igazol” – mondta 
a Szejke SK edzője, Sipos Lóránt. A tré-
ner szerint a képlet viszonylag egysze-
rű: „ha lesz pénz, indulhatunk a Bölé-
nyek Ligájában, természetesen néhány 
játékossal erősítenünk kell. Ha pedig 
nem lesz, akkor azon kell dolgoznunk, 
hogy ezt a keretet összetartsuk, azzal 
a céllal, hogy újból nekivághassunk a 
feljutásnak.” Kiemelte, hogy akár az 
első- akár a másodosztályban indulja-
nak, mindenképp biztos anyagi háttér-
re lenne szükség. 

Hasonló a meglátása az ügyvezető-
nek is az udvarhelyi férfi  kézilabda-
csapat jövőjével kapcsolatosan, mert 
mint mondta: elsőként a túlélésüket 
kell biztosítani. „Jelen állás szerint 
abban kell gondolkodnunk, hogy ezt 
a keretet megtartsuk jövőre is. Ameny-
nyiben nem sikerül elindulnunk az 
élvonalban, akkor az A osztályba ne-
vezünk be, onnan pedig újból kivívjuk 
a Bölények Ligájában való szereplés 
jogát. Aztán a minisztériumi segítség-
gel, illetve más támogatókkal együtt 
el is tudjunk indulni az első osztály-
ban” – tette hozzá, mintegy emlékez-
tetve arra, hogy Novák Károly Eduárd 
sportminiszter pár napja bejelentette, 
hogy a sporttárca égisze alá vonná az 
udvarhelyi kézilabdaklubot, de annak 
kivitelezéséhez még legalább egy tel-
jes bajnoki szezont várniuk kell.

Kérdéses a Szejke SK élvonalbeli indulása

 » Ahhoz, hogy 
fellépjünk a 
Bölények Ligájá-
ba, egy országos 
vagy egy multina-
cionális cég, nagy 
befektetés szük-
séges” – mondta 
Győri István.

Nem változtat a Román Labda-
rúgó-szövetség (FRF) az U21-es 
szabályon. A Liga 1-es klubok 
által ellenzett módosítás be-
vezetése helyett konszenzusra 
törekszik az FRF.

 » VÁSÁRHELYI-NYEMEC RÉKA

N em változtat a Román Labda-
rúgó-szövetség (FRF) a hazai 
élvonalbeli bajnokságban 

alkalmazott U21-es szabályon a kö-
vetkező idényre – jelentette be Răz-
van Burleanu, a sportszervezet el-
nöke csütörtök délután. Ismeretes, 
hogy az FRF végrehajtó tanácsának 
ülése előtt a Liga 1-es klubok egy-
ségesen arra kérték a szövetséget, 
hogy ne tegye kötelezővé a máso-

HALASZTÓDIK AZ U21-ES SZABÁLYMÓDOSÍTÁS A HAZAI ÉLVONALBELI LABDARÚGÓ-BAJNOKSÁGBAN

Konszenzust akarnak Burleanuék

Pénzügyi bizonytalanság. Az idei költségvetésének háromszorosára lenne szüksége a Szejke SK-nak

 » Burleanu 
szerint a jövő-
ben konszenzu-
sos megoldást 
kell találniuk a 
hazai utánpótlás 
szerepeltetésére 
az élvonalbeli 
csapatokban.

dik 21 év alatti fi atal pályán tartását 
legalább 45 percig, hiszen már egy 
fi atal kötelező szerepeltetése is ne-
hézséget okoz a számukra. Módosí-
tás esetén pert helyeztek kilátásba. 
Burleanu szerint a jövőben konszen-
zusos megoldást kell találniuk a 
hazai utánpótlás szerepeltetésére az 
élvonalbeli csapatokban, ugyanak-
kor, mivel a következő idényben új-
fent csak három cserelehetőség lesz 
a mérkőzések során, egyelőre nem 
szigorítanak a már meglévő szabá-
lyon. „Lehet olyan kompromisszu-
mos megoldás is, hogy ha egy csa-
patnak legalább hét hazai nevelésű 
játékosa van a kezdő tizenegyében 
és tíz százalékkal megemeli a futbal-
lakadémiájának büdzséjét, akkor el-
tekintünk a második U21-es játékos 
kötelező szerepeltetésétől” – mond-

ta a sportvezető. Bejelentette ugyan-
akkor azt is, hogy a következő Liga 
1-es szezon július 17-én kezdődik 
majd. Persze most még az aktuális 
idény rájátszásánál tartanak, ahol 
a hétközi negyedik forduló szerdai 
játéknapján a Sepsi OSK 1–0-ra le-
győzte a Clinceni-t, a Kolozsvári CFR 
pedig 2–0-s sikert aratott a Botoșani 
felett a playoffb  an. Szombaton Bo-
toșani–Sepsi OSK (17.30), vasárnap 
Clinceni–Craiova (21), hétfőn pe-
dig FCSB–Kolozsvári CFR (20.30) 
találkozók lesznek a felsőházban, 
míg a playoutban Medgyes–Argeș 
FC (péntek, 17.30), UTA–Chindia 
(szombat, 15), Astra–Iași (vasár-
nap, 13.30), Voluntari–Hermanns-
tadt (vasárnap, 16) és Viitorul–Di-
namo (vasárnap, 18.30) párosítás 
szerint játszanak.
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