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Evezősökkel bővült
az olimpiai küldöttség
Románia női és férfi  nyolcpáreve-
zős kormányos hajója is kva-
lifi kált a tokiói nyári olimpiai játé-
kokra, így a tizennyolc evezőssel 
együtt 84 sportolóra nőtt az 
ország küldöttsége az ötkarikás 
seregszemlére. A 36 kék-sárga-kék 
színeket képviselő evezős kilenc 
hajóval, összesen 14 számban 
rajtol majd el a csúcseseményen. 
Legutóbb, a Rio de Janeiró-i olim-
piára csak 17 romániai evezős 
kvalifi kált.
 
Várat a brassói visszatérés
az élvonalba
A Brassói Corona női kézilabda-
csapata elbukta az élvonalbeli 
feljutásért rendezett osztályozót, 
így a következő szezont is a máso-
dosztályban kezdi meg. A Virágok 
Ligájába a Dévai VSK és a Bukaresti 
Știința jutottak fel. Az élvonalban 
lapzártánk után zárult a 24. fordu-
ló. Az összetettben jelenleg a Buka-
resti CSM áll az élen. Csütörtöktől 
Sepsiszentgyörgyön folytatódik a 
pontvadászat.
 
Megszorongatták a franciákat
a Beat Covid19 tornán
Románia jégkorong-válogatottja 
megszorongatta Franciaország 
legjobbjait a Ljlubljanában zajló, 
Beat Covid19 névre keresztelt 
nemzetközi tornán. Bár a franciák 
2-0-ra elhúztak, Július Pénzes 
szövetségi kapitány legénysége 
a gyergyói Péter Zsolt és a csík-
somlyói Péter Balázs góljaival 
egyenlített. A hajrában jobbak 
voltak a franciák, és végül 3-2-re 
nyertek. A nyitónapon egy mérkő-
zést el kellett halasztani, mert az 
ukránok felszerelése nem érkezett 
meg időben. A frankfurti átszál-
lással utazó ukrán válogatott 
felszerelésének nagy része később 
ért Szlovéniába, így a Lengyelor-
szág–Ukrajna találkozó elmaradt. 
A romániai válogatott ma Ukrajna 
(16.30), holnap Szlovénia (20 óra), 
csütörtökön Ausztria (16.30), pén-
teken pedig Lengyelország (16.30) 
ellen lép jégre.
 
„Buborékba zárják”
az angol fociszurkolókat
Szigorú járványügyi szabályok 
várják azokat a Chelsea- és Man-
chester City-szurkolókat, akik 
elutaznak a labdarúgó Bajnokok 
Ligája portói döntőjére. Az MTI 
beszámolója alapján a portugál 
kormány pénteken közölte, hogy 
a két tábor szimpatizánsai legfel-
jebb 24 órát tartózkodhatnak az 
országban, és ezalatt is buborék-
ban kell élniük, csak chartergépe-
ken érkezhetnek és távozhatnak, 
belépéskor koronavírusteszten 
kell átesniük. 

AZ MLSZ-T ELNÖKLŐ CSÁNYI SÁNDOR A FIATALOK JÁTÉKIDEJÉNEK NÖVELÉSÉRE TÖREKSZIK AZ NB1-BEN

Stabil a magyarországi labdarúgás

Cservik Krisztián szerezte az egyetlen udvarhelyi pontot

Stabil feltételrendszert kínál 
a magyarországi labdarúgás 
Csányi Sándor szerint, ugyan-
akkor a fi atalok játékidejének 
növelésén még dolgozniuk kell. 
Az MLSZ elnöke online köz-
gyűlésükön értékelte az elmúlt 
időszakot.
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B iztosított az eredményes mun-
kavégzéshez szükséges stabil 
feltételrendszer, nőtt az iga-

zolt játékosok száma, és rendkívüli 
infrastruktúra-fejlődésen van túl 
a magyarországi labdarúgás. Erről 
Csányi Sándor, a Magyar Labdarú-
gó-szövetség (MLSZ) elnöke beszélt 
hétvégén, az online megtartott éves 
közgyűlésükön. 

A szervezet hivatalos honlapja 
alapján a sportvezető beszámoló-
jában kiemelte, hogy az elmúlt tíz 
évben az ország egész területén ösz-
szesen 1305 pályát adtak át, minden 
élvonalbeli csapat birtokba vehette 
új vagy felújított létesítményét, de 
a legtöbb stadion elkészült már a 
másodosztályban szereplő klubok 
számára is. Szinte minden korosz-
tályban és minden megyében két-

szeresére növekedett a játékosok 
létszáma: az igazolt labdarúgók szá-
ma 2010 és 2020 között 127 ezerről 
281 ezerre nőtt. Hozzátette: fejlődött 
a női labdarúgás és a teremlabdarú-
gás is, a női válogatottat pedig most 
először vezeti külföldi edző a német 
Margaret Kratz személyében.

Csányi külön kitért az egymás 
után két Európa-bajnokságra kiju-
tott felnőttválogatott méltatására 
is, kiemelve, hogy az eredményeken 
túlmenően sikeresen végbement a 
generációváltás. „Olyan tehetséges 
fi atalok kerültek be Marco Rossi 
csapatába, mint Szoboszlai Domi-
nik, Sallai Roland, Szalai Attila, 
Varga Kevin, Kecskés Ákos és Schä-
fer András. 2019 óta tizenöt helyet 
lépett előre a csapat a FIFA-világ-
ranglistán, és kilenc mérkőzés óta 
tartó veretlenségi sorozatban van. 
A világbajnoki selejtezőben három 
találkozó után Anglia mögött a má-
sodik helyen áll” – fogalmazott az 
MLSZ első embere, remélve, hogy 
a következő siker egy világbajnoki 
kvalifi káció lesz. Gratulált a Fe-
rencvárosnak is, amiért sorozatban 
harmadjára lett NB1-es bajnok, va-
lamint Bajnokok Ligája főtáblára 
jutott. „A következő szezontól a baj-
nokot leszámítva a többi nemzetkö-
zi kupában induló csapatunk az új 

Konferencia Ligában szerepelhet. 
Ami pozitívum, hogy a Konferen-
cia Liga beindításával növekszik a 
csoportkörben szereplő klubcsa-
patok száma, növekszik tehát a 
magyar csapatok számára is a le-
hetőség a csoportkörbe jutásra, 
mely újabb versenylehetőséget, 
bizonyítási lehetőséget, és adott 
esetben bevételi forrást jelent” – 
vélekedett. Sportdiplomáciai si-
kerként kiemelte, hogy 2020-ban 
is több rangos mérkőzés és neves 
csapat érkezett Budapestre, a 
nyári Eb után pedig a 2023-as Eu-
rópa Liga-döntőnek és az U17-es 
Eb-döntőnek is otthont adnak.

Bejelentette, hogy növekedni 
fog a magyarországi bajnoksá-
gokban szereplő csapatok össze-
díjazása, ugyanakkor a fi atalok 
játékperceinek számával továbbra 
is elégedetlen. Elmondása alap-
ján a csökkenési tendencia ugyan 
megállt, de az alacsony foglalkoz-
tatottságon változtatni szeretne, 
akár azáltal, hogy csökkentség a 
külföldi futballisták arányát az 
NB1-ben. A videobíró-rendszer be-
vezetésén is dolgoznak, az viszont 
a koronavírus-járvány miatt késik, 
ezért előfordulhat, hogy nem tud-
ják a 2021–2022-es idényben beve-
zetni.

 » Az MLSZ első 
embere reméli, 
hogy a felnőtt 
futballválogatott 
következő sikere 
egy világbajnoki 
kvalifi káció lesz.
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 » JÓZSA CSONGOR

V ilágsztárokkal, topjátékosokkal 
játszhattak szemtől szemben a 

székelyudvarhelyi asztaliteniszezők a 
férfi  Európa Kupa döntő tornáján. Az 
ISK-SZAK zsinórban másodszor jutott 
el a legjobbak közé, s bár ezúttal nem 
sikerült meccset nyerniük, így is rend-
kívülinek tartják azt, amit elértek. Az 
EK döntő tornáját, mint ismeretes, a 

horvátországi Varasdon rendezték. A 
koronavírus-járvány miatt az Európai 
Asztalitenisz-szövetség (ETTU) idén 
nem kieséses rendszerben, hanem 
úgynevezett buboréktorna formájá-
ban szervezte meg a kiírás végső küz-
delmeit, a legjobb tizenhárom klub 
mérte össze erejét. A György István 
által irányított székelyudvarhelyi csa-
pat számára nagy falatnak bizonyult 
ez a szint, ellenfeleik között olyan 

I lyés Ferenc 229-szeres válogatott 
kézilabdázó bejelentette visszavo-

nulását. A Grundfos Tatabánya 39 
éves védekezőspecialistájának szer-
dán a Veszprémi KKFT elleni győztes 
bajnoki mérkőzésen megsérült a tér-
de, így az idény hajrájában már nem 
léphet pályára. „Nem lehetek elége-

detlen, mert nagyon szép húsz évet 
töltöttem a pályán. Bár a sérülésem 
nem súlyos, a sors úgy hozta, hogy egy 
picivel előbb jön el a búcsú, mint ter-
veztem. Köszönöm mindenkinek ezt a 
csodálatos két évtizedet” – nyilatkozta 
a székelyudvarhelyi születésű kézilab-
dázó. Ilyés 2000-ben igazolt Magyaror-

szágra szülővárosából. A Pick Szeged 
és a Veszprém csapatát is két időszak-
ban erősítette, megfordult Makón, il-
letve a német TBV Lemgo és a lengyel 
Wisla Plock együttesénél. Tatabányán 
2016 óta szerepel.

A bajnokságot háromszor, a Ma-
gyar Kupát és az EHF Kupát kétszer, a 

sportolókkal kellett felvenniük a har-
cot, akik Európa- és világbajnoksá-
gokon, olimpiákon szerepeltek. A Se-
bastian Loso, György Szilárd, Cservik 
Krisztián és Tamás Szabolcs alkotta 
székelyföldi együttes a cseh, az orosz 
és az osztrák ellenféllel szembeni 
mérkőzését is elveszítette a D csoport-
ban, így nem jutott tovább. Egyetlen 
pontjukat Cservik Krisztián szerezte, 
amikor az első fordulóban 3-2-re le-
győzte Petr Korbelt, ám ezzel együtt a 
cseh TTC Enfi reex Ostrava gárdájától 
3-1-re kikaptak. Az orosz TTSC Elem és 
az osztrák Solex Bécsújhely csapatai-
tól 3-0-mal maradtak alul.

Ennek ellenére az ISK-SZAK spor-
tolóinak és szakmai stábjának nincs 
miért szomorkodniuk, hiszen ez volt 
zsinórban a harmadik szereplésük 
a nemzetközi porondon, az előző ki-
írásban is eljutottak a negyeddöntőig, 
most pedig a legjobb tizenhárom gár-
dát felvonultató döntő tornára utaz-
hattak el.

Az Európa Kupa idei kiírását a fran-
cia AS Pontoise Cergy nyerte meg, 
amely a döntőben az osztrák Walter 
Wels együttesét 3-1-re múlta felül.

KEK-et egyszer nyerte meg. A váloga-
tottal 2004-ben Athénban és 2012-ben 
Londonban is olimpiai negyedik volt, 
világbajnokságon a 2009-es ötödik 
helyezés a legjobb eredménye. A ma-
gyar örökranglistán 229 szereplésével 
a hetedik, a mezőnyjátékosok között a 
negyedik helyen áll. (H. B. O.)

Három vereséggel búcsúztak az udvarhelyiek

Visszavonul a kézilabdázástól Ilyés Ferenc

 » A György Ist-
ván által irányí-
tott székelyud-
varhelyi csapat 
számára nagy 
falatnak bizo-
nyult ez a szint, 
ellenfeleik között 
olyan sportolók-
kal kellett felven-
niük a harcot, 
akik Európa- és 
világbajnokságo-
kon, olimpiákon 
szerepeltek.

 » „Nem lehetek 
elégedetlen, mert 
nagyon szép húsz 
évet töltöttem a 
pályán” – nyilat-
kozta Ilyés Ferenc.




