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Öt játékosától is elköszönt 
a Kolozsvári CFR
Kivétel nélkül idegenlégiósok 
távoztak a Kolozsvári CFR lab-
darúgócsapatától. A legfonto-
sabb távozó az egyik alapember, 
a védelem tengelyében kiváló 
teljesítményt nyújtott brazil 
Paulo Vinicius, aki négy szezont 
követően hagyta el a kolozsvári 
együttest. Ez idő alatt négy baj-
noki címet és két szuperkupát 
nyert a CFR színeiben. Mellette 
a csapatnál két szezont lehúzott 
francia Michael Pereira és a 
portugál Luis Aurelio, valamint 
a tavaly ősszel érkezett brazil 
William Soares és a tunéziai 
Syam Ben Youssef is elhagyta a 
klubot. Másrészt a hét elejétől 
az Ausztriában edzőtáborozó 
CFR már lejátszott két barát-
ságos mérkőzést, előbb Mike 
Cestor, Ciprian Deac és Claudiu 
Petrila a duplázó találataival 
4-0-ra könnyedén legyőzte az 
osztrák harmadosztályú FC Wels 
csapatát, majd 1-1-es döntet-
lent játszott a Ludogoreccel. A 
bolgár bajnok vezető gólját a 
román válogatott Claudiu Kese-
rü szerezte, a kolozsváriak Billel 
Omrani révén egyenlítettek. A 
tervek szerint a CFR még továb-
bi három felkészülési találkozón 
lép pályára az edzőtáborban, 
két magyar csapattal, a Puskás 
Akadémiával (június 22-én) és 
az Újpesttel (június 28-án), illet-
ve az orosz Dinamo Moszkvával 
(június 26-án) mérkőzik meg.
 
Élvonalra hangolnak 
a hazai futballklubok
Légiósokkal erősített keretén 
a Liga 1-ben újonc Craiovai U 
1948 labdarúgócsapata: az FK 
Csíkszeredától átigazolt argen-
tin Juan Bauza után a ghánai 
középpályás, Samuel Asamoah, 
valamint a portugál hátvéd, 
Pedro Machado leszerződteté-
sét jelentették be. A Liga 2-es 
pontvadászat megnyerésével 
élvonalba jutott oltyán alakulat, 
mint ismeretes, Adrian Mutu 
edző irányítása mellett készül 
az új idényre. Arra erősít az UTA 
is, amelyik a montenegrói Mar-
ko Vukcevicet és a Tudor Călint 
igazolta le hétvégén. Előbbi 
hátvéd, utóbbi középpályás. Az 
aradiak előttük az albán közép-
pályás, Idriz Bartha, a litván 
hátvéd, Rolandas Baravykas, 
az argentin középpályás Juan 
Pablo Passaglia és a hazai kö-
zéppályás, Adrian Măr érkezését 
jelentették be. A távozóik közül 
Alexandru Albu a Liga 1-ben 
újonc Rapid alakulatánál talált 
új otthonra.
 
Magyar ezüstérem 
a női vízilabda-világligában
Magyarország női vízilabda-válo-
gatottja 14-8-ra kikapott az Egye-
sült Államoktól a világliga athéni 
szuperdöntőjének fi náléjában, 
így Bíró Attila szövetségi kapitány 
együttese ezüstéremmel zárta a 
sorozatot. A bronzéremért Orosz-
ország 10-8-ra legyőzte Kanadát, 
az ötödik helyért Spanyolország 
verte 12-9-re a görögöket, míg 
Japán a hetedik lett a kazahok 
elleni 18-10 arányú sikere révén.

MINDHÁROM ERDÉLYI ERSTE LIGÁS HOKICSAPATNÁL ALAKULNAK A JÁTÉKOSKERETEK

Brassóból erősített a GYHK

„Eltiltott” álmok. Az aranyéremre is esélyes Loredana Toma nem vehet részt az idei olimpián

A Gyergyói Hoki Klub beje-
lentette Trancă Dániel szer-
ződtetését, aki újabb nagyon 
komoly erősítést jelent a 
piros-fehérek számára. A 
Csíkszeredai Sportklub jég-
korongcsapata Salló Alpárral 
hosszabbított szerződést, mi-
közben a Brassói Corona új 
másodedzővel és 18 játékos-
sal kezdte meg a felkészülést.
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A Gyergyói Hoki Klub bejelen-
tette Trancă Dániel szerződ-
tetését. Mint Szilassy Zoltán, 

a gyergyói jégkorongegyüttes ve-
zetőedzője hangsúlyozta, a csapat 
hazai gerincének megerősítése az 
egyik legfontosabb szempont, és 
Trancă leigazolása illeszkedik ebbe 
a tervbe. A 27 éves, csíkszeredai 
születésű Trancă Dániel a Brassói 
Corona legfontosabb húzóemberei 
közé tartozott, az utóbbi szezonok-
ban rendre hozta a pont/meccs át-
lagot. A magyar állampolgársággal 
is rendelkező Trancă már játszott a 
gyergyóiak mezében, a 2014–2015-ös 
idényben kölcsönjátékosként segí-
tette az akkori Progym együttesét. 
Rövid gyergyószentmiklósi idősza-
ka után Brassóba szerződött, ahol 
a Corona együttesében teljesedett 
ki, akikkel több romániai bajnoki 

címet és kupát nyert. Meghatározó 
játékosa a román válogatottnak. A 
jobbkezes center az Erste Ligában 
404 meccsen 238 pontot (92 gólt és 
146 gólpasszt) termelt eddig. A múlt 
szezonban a brassóiak második 
legeredményesebb játékosa volt.

A GYHK a múlt szezon vége óta 
hét hazai és ugyanennyi légiós 
játékosától vált meg, ugyanakkor 
komoly neveket szerződtetett: Sár-
pátki Tamást a Hydro Fehérvár AV 
19-től, Brance Orbánt a MAC HKB 
Újbudától, Császár Hunort a Ti-
tánoktól igazolták le, a Sapientia 
U23-tól pedig két fi atal gyergyó-
szentmiklósi jégkorongozót, De-
meter Arnoldot és Tódor Csabát 
hívták haza.

 Salló a Sportklubnál marad
A Csíkszeredai Sportklub közös-
ségi oldalán számolt be arról, 
hogy Salló Alpár két nagyon fon-
tos döntést is meghozott az elmúlt 
napokban. Hosszabbított a Sport-
klubbal, és eljegyezte élete párját. 
„Megtisztelő, hogy továbbra is 
felölthetem magamra a kék-fehér 
mezt, és erősíthetem a csapatot. 
A célunk, hogy újra a dobogó leg-
felső fokára léphessünk” – nyilat-
kozta Salló. A Sportklub koráb-
ban bejelentette, hogy három évre 
szóló szerződést kötött a csapat 
meghatározó játékosával, Becze 
Tihamérrel, és hogy a csíkiak ve-
zetőedzője a következő szezonban 
a svéd Magnus Sundquist lesz.

Új másodedző a Coronánál
Strenk Hunor lesz a következő 
szezonban a Brassói Corona má-
sodedzője. A dunaújvárosi szü-
letésű Strenk Hunor edzői karri-
erjét Újvárosban indította, majd 
2017–2018-ban már dolgozott 
Brassóban. Ezt követően Miskol-
con volt másodedző. A brassói ho-
kicsapattal kapcsolatos hír, hogy 
Mihály Ede visszavonult, a Cenk 
alatti város csapata pedig leiga-
zolta a cseh Patrik Machalát, aki 
az elmúlt szezonban a Galac já-
tékosa volt. A Corona múlt héten 
kezdte el az erőnléti edzéseket, a 
keret pedig a következő: Patrick 
Polc, Tőke Zoltán (kapusok), Bors 
Huba, Pavlo Boriszenko, Timur 
Raszulov, Gajdó Tamás, Andrei 
Haraga (védők), Roberto Gliga, 
Radim Valchar, Albert Zagidullin, 
Molnár Zoltán, Molnár Zsombor, 
Patrik Machala, Gajdó Balázs, 
Andrei Vasile, Vasile Rares, Szőcs 
Zoltán, Iulian Corneanu (csatá-
rok). A román bajnokságot nyert 
Coronától idén nyáron két kana-
dai idegenlégós a Ferencvároshoz 
igazolt, Josh McFadden és Cody 
Fowlie zöld-fehérben folytatja pá-
lyafutását. Szintén a Brassói Co-
rona hokicsapatához kapcsolódó 
hír, hogy a gárda erőnléti edzéseit 
Bogdan Stănescu gyorskorcsolya-
edző és a Csíkszeredai Sportklub, 
majd a Brassói Corona volt meg-
határozó játékosa, Molnár Zsolt 
crossfi tedző vezeti.

 » Trancă már 
játszott a gyer-
gyóiak mezében, 
a 2014–2015-ös 
idényben köl-
csönjátékosként 
segítette az 
akkori Progym 
együttesét.
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Bekövetkezett az, amitől többen is 
tartottak: a Nemzetközi Súlyeme-

lő-szövetség (IWF) egy évre eltil-
totta Románia súlyemelőit a nem-
zetközi szerepléstől, ezért a július 
23-án kezdődő tokiói olimpián sem 
vehetnek részt. A hazai szervezetre 
kirótt szankciót a 2012 óta számlált 
doppingesetek okozták, ismeretes 
ugyanis, hogy a piros-sárga-kék szí-
neket képviselő versenyzők közül 
öt különböző sportoló is megszeg-
te a doppingellenes szabályokat az 
elmúlt kilenc év során. „Négy kihá-
gást a 2012-es londoni olimpiai játé-
kokon részt vett sportolók követtek 
el. Florin Croitoru, Gabriel Sîncrăi-
an, Răzvan Martin és Roxana Co-
coş a minták újravizsgálata során, 
2019-ben buktak le” – olvasható a 
hivatalos közleményben, amely ki-
emeli: az IWF – amely Thaiföldet, 
Egyiptomot és Malajziát is eltiltotta 
a nemzetközi porondról – büntetése 
megtámadható a Nemzetközi Sport-
döntőbíróságon.

Alexandru Pădure, a hazai sport-
ági szövetség főtitkára az Ager-
presnek kiemelte, hogy a szankció 
ellenére mindent elkövetnek majd, 
hogy Loredana Toma ne veszítse el 
a megszerzett kvótáját. A 64 kilog-
rammos súlycsoportban versenyző, 
26 éves sportoló azt egyénileg har-
colta ki, és bár még nem tudni, hogy 

mi lesz a sorsa, a tokiói részvétel kö-
vetelményeinek eleget tett. Az Euró-
pa- és világbajnok Tomát, amúgy az 
olimpiai aranyéremre is esélyesnek 
tartották, miután a világcsúcstartó 
kínai Deng Wei sérült.

Novák Károly Eduárd, Románia 
sportminisztere sajnálatosnak tart-
ja, hogy 2012-ben történt esetek mi-
att ártatlan sportolóknak kell most 
szenvedniük, de a szabályokat be 
kell tartani. „A nemzetközi szövet-

ség szankciója jogos. Persze ez ha-
tással van ránk nemzetközi szinten, 
de reméljük elegendő figyelmezte-
tés lesz arra, hogy a jövőben ne tör-
ténjenek hasonló esetek” – mondta 
a tárcavezető.

Románia a legutóbbi olimpi-
án, a 2016-os ötkarikás játékokon 
a kajak-kenusait kellett „itthon 
hagynia”, az emlékezetes meldoni-
um-botrány kapcsán kirótt eltiltá-
sok miatt.

Nem lesznek román súlyemelők Tokióban

 » Az Európa- 
és világbajnok 
Tomát az olimpiai 
aranyéremre 
is esélyesnek 
tartották, miután 
a világcsúcstartó 
kínai Deng Wei 
sérült.




