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B ár az olimpiai részvétel volt a 
legfontosabb célkitűzése ebben 

az évben, Simona Halep nem tud 
részt venni a tokiói játékokon. A ko-
rábbi világelső román teniszezőnek 
még májusban, a salakpályás római 
tornán szakadt el egy izom a vádlijá-
ban, a felépülés pedig sok időt vesz 
igénybe.

Halep kihagyta kedvenc Grand 
Slam-tornáját, a Roland Garrost, múlt 
héten pedig bejelentette, hogy nem 
tudja vállalni a wimbledoni megmé-
rettetést sem, amelynek első főtáblás 
mérkőzéseit hétfőn rendezték.

Hétfőn késő este az is nyilvános-
sá vált, hogy a konstancai sportoló a 
tokiói olimpián sem indul. Ezt első-
ként Mihai Covaliu, a Román Olim-
piai és Sportbizottság (COSR) elnöke 
jelentette be a közszolgálati televízió 

egyik műsorában, később maga az 
érintett is megerősítette az informá-
ciót közösségi oldalain.

 „Semmi más nem tölt el akkora 
büszkeséggel, mint Romániát kép-
viselni, de sajnos a vádlisérülésem-
ből való felépüléshez több időre 
van szükségem, így azt a döntést 
hoztam, hogy nem indulok a nyári 
olimpián. Miután a Roland Garros-
tól és a Wimbledontól is csalódottan 
léptem vissza, az ötkarikás játé-
kok kihagyását hihetetlenül nehéz 
megemészteni, de elkötelezett va-
gyok, hogy erősebben térjek vissza. 
Otthonról fogok szurkolni a román 
sportolóknak” – írta a kétszeres 
GS-bajnok teniszező.

Simona Halep hétfőn még a har-
madik helyet foglalta el a női teni-
szezők egyéni világranglistáján, de 

miután címvédőként kihagyni kény-
szerült a wimbledoni tornát, kétezer 
pontot veszít, így könnyen lehet, 
hogy hamarosan kikerül a top tízből 
a WTA-rangsorban.

Egyelőre csak az tűnik biztosnak, 
hogy a teniszezők közül Romániát 
Sorana Cîrstea képviselheti Tokió-
ban, a 31 éves bukaresti teniszező az-
zal vívta ki az ötkarikás tornán való 
szereplés jogát, hogy az idei Roland 
Garroson a nyolcaddöntőig menetelt.

Cîrstea után Patricia Maria Țig 
következik a világranglistán, de a 
karánsebesi versenyző már jelezte, 
hogy nem kíván részt venni az olim-
pián, így Halep helyett az aktuális 
ranglistán negyedik legjobb román 
teniszező, Irina-Camelia Begu indul-
hat Tokióban.

Orbán Zsolt

T egnap kora délután kisorsolták 
a labdarúgó 1. Liga 2021–2022-

es szezonjának menetrendjét. A baj-
nokság a július 17-ei hétvégén kezdő-
dik, egy héttel korábban lejátsszák a 
Szuperkupa-mérkőzést.

Akárcsak az előző idényben, az 
új bajnokságban is tizenhat együttes 
vesz részt. A lebonyolítás nem válto-
zott, az alapszakaszban oda-vissza-
vágókat rendeznek, azaz 30 fordulót 
bonyolítanak le. Ezt követően az első 
hat helyezett a felsőházi rájátszás-

ban tíz forduló keretében ugyan-
csak kétszer játszik egymással, míg 
a 7–16. helyezettek az alsóházban 
csak egyszer találkoznak. A végén 
az alsóház két legjobbja selejtezőt 
játszik, a győztes pedig megküzdhet 
a felsőház negyedik helyén végzett 
csapatával az utolsó Konferencia Li-
ga-indulást érő helyért.

A sorsolás szerint a július 17-ei 
nyitófordulóban az előző szezont a 
negyedik helyen zárt és európai ku-
paindulási jogot szerzett Sepsiszent-

györgyi Sepsi OSK az Academica 
Clinceni ellen hazai pályán mutat-
kozik be az új idényben. Az 1. fordu-
ló menetrendje: Dinamo–Voluntari, 
CFR–FC U Craiova 1948, Sepsiszent-
györgyi Sepsi OSK–Academica Clin-
ceni, Bukaresti Rapid–Chindia Târ-
goviște, Medgyesi Gaz Metan–CS 
Mioveni, Aradi UTA–Konstancai Fa-
rul, Universitatea Craiova–FC Argeş 
Piteşti, FC Botoşani–FCSB.

 
Horváth Bálint Ottó

Négy magyar, két román kézicsapat a BL-ben
A korábbi idényekhez hasonlóan a 2021–2022-es Bajnokok Ligá-
ja-szezonban is négy csapat képviseli a magyar színeket a főtáblán. A 
románoknál visszatért a Bukaresti Dinamo, nem kapott szabadkártyát 
a Nagybányai Minaur. Az Európai Kézilabda-szövetség (EHF) többpon-
tos kritériumrendszer alapján eldöntötte, mely csapatok indulhatnak 
a férfi, illetve a női Bajnokok Ligája 16-os főtábláján. Az már korábban 
biztos volt, hogy a nőknél két magyar és egy román klubcsapat, a 
Ferencváros, a Győri ETO KC és a Bukaresti CSM ott lehet a csoport-
körben. A Nagybányai Minaur kért, de nem kapott szabadkártyát. A 
férfiaknál papíron eddig csak a magyar bajnok Pick Szeged indulása 
volt biztos, a legutóbb a 2020-as Final Fourban szereplő Telekom 
Veszprémnek szabadkártyáért kellett folyamodnia – ahogy a Buka-
resti Dinamónak is. Mindketten sikerrel jártak, ott vannak a 16-os 
mezőnyben, a Dinamo egy év szünet után lesz BL-szereplő. A női BL 
szeptember 11-én, a férfi szeptember 15-én kezdődik. A férfi kézilabda 
BL 2021–2022-es idényének résztvevői:  Meshkov Brest (fehérorosz), 
PPD Zágráb (horvát), Aalborg (dán), Barça (spanyol), Montpellier HB, 
Paris Saint-Germain (mindkettő francia), Flensburg-Handewitt, THW 
Kiel (mindkettő német), Pick Szeged, Telekom Veszprém (mindkettő ma-
gyar), Vardar (észak-macedón), Elverum (norvég), Vive Kielce (lengyel), 
FC Porto (portugál), Bukaresti Dinamo (román). A női kézilabda BL 
2021–2022-es idényének résztvevői:  Podravka Vegeta (horvát), Oden-
se, Esbjerg (mindkettő dán), Brest Bretagne, Metz (mindkettő francia), 
Borussia Dortmund (német), Ferencváros, Győri ETO KC (mindkettő 
magyar), Buducnost (montenegrói), Vipers (norvég), Bukaresti CSM 
(román), CSZKA Moszkva, Rostov-Don (mindkettő orosz), Krim Mercator 
(szlovén), Sävehof (svéd), Kastamonu Belediyesi (török).

Kanadai centert igazolt a GYHK
Egy kanadai csatár, Sébastien Sylvestre a Gyergyói Hoki Klub legújabb 
igazolása. Ezzel tovább erősödik a piros-fehérek támadószekciója. A 
27 éves, 185 cm magas, balkezes center az elmúlt szezonban a francia 
elitbajnokságban, a Ligue Magnusban, az Angers csapatában szere-
pelt, ezt megelőzően pedig az EBEL-ben, a német második vonalban 
azaz a DEL2-ben és a brit első ligában is játszott. Mindenhol megle-
hetősen termékenynek bizonyult a gólok és asszisztok tekintetében. 
Amint megtudtuk, Sylvestre augusztusban csatlakozik a piros-fehérek 
együtteséhez.

• RÖVIDEN 

Az olimpián sem indul Simona Halep

A Sepsi OSK a Clinceni ellen kezd az 1. Ligában

• A magyar női kézilabda-válogatott szövetségi 
kapitánya, Elek Gábor, valamint Juhász István 
sportakadémia-központ vezető, az Együtt Nö-
vünk Fel! Alapítvány kuratóriumi tagjának jelen-
létében avatták fel tegnap délután a felújított 
Tamás Zoltán Sportcsarnokot Zetelakán.

Z Á T Y I  T I B O R  

A z ünnepélyes szalagvágá-
son és az átadáson, ahol ott 
voltak Zetelaka gyerek- és 

ifj úsági kézilabdázói, illetve a cso-
portok edzői, Nagy Attila, a telepü-
lés polgármestere kiemelte, hogy 
jó helyre érkeztek a magyarországi 
vendégek. „Zetelaka a női kézilabda 
szempontjából egy fontos hely. Nem 
a sportág fellegvára, de az utánpót-
lásnevelés egyik erődítménye. Ezen 
a téren van történelmünk, lánycsa-
pataink Tamás Zoltán testnevelőta-
nár irányításával számos országos 
bajnoki címet szereztek, a sportcsar-
nok is az ő nevét viseli. Jó képességű 
játékosokat adott Zetelaka a környe-
ző csapatoknak, és Szabó Szilvia 
személyében román válogatott játé-

kosunk is van. Jó helyre érkeztek a 
vendégeink és az alapítvány támo-
gatása is, egy teljesen új sportpad-
lót kaptunk, amely biztosítja, hogy 
egészségesen tudjanak sportolni a 
csarnokban” – mondta beszédében 
a polgármester. Hozzátette, hogy 
Zetelakáról is szorítanak a magyar 
válogatott sikereiért az olimpián 
is: „Hiszen mi együvé tartozunk. A 
sport az, amiben határon innen és 
túl a magyarok egy szívvel szurkol-
hatnak válogatottnak. Reméljük, 
hogy ezt a támogatást majd meg 
tudjuk hálálni egy zetelaki magyar 
válogatott játékossal is”.

Juhász István reményét fejezte 
ki, hogy a magyar válogatott já-
tékosait, akik jelenleg Székelyud-
varhelyen készülnek az olimpiára, 
megérinti az a nemzettudat, amit 
Székelyföld képvisel. „A felké-
szülés második hete zajlik, és egy 

olyan érzelmi töltettel kell feltöltse 
a csapatot, amely majd kitart Tokió-
ig. A lányok megtapasztalják, hogy 
mennyien szurkolnak nekik itt, 
Erdélyben is. Továbbra is célunk, 
hogy a határon túli magyar kézilab-
dás aktivitást biztos alapokra épít-
sük fel, növelni akarjuk a kézilab-

dázók és sportszakemberek számát. 
Ehhez infrastrukturális fejlesztések 
is szükségesek, mi ebben próbá-
lunk segíteni, egyik példája ez az új 
sportpadló is” – tette hozzá.

A magyar női kézilabda-váloga-
tott nevében felszólaló Elek Gábor 
szövetségi kapitány kívánsága pedig 

az, hogy a településen minél hatéko-
nyabban tudják kihasználni az új 
sportpályát, és a nemzeti összetarto-
zás jegyében minél több kézilabdá-
zóból váljon komoly játékos és akár 
magyar válogatott. A sportcsarnok 
padlózatát az Együtt Növünk Fel! 
Alapítvány újíttatta fel.

Jó helyre ment a támogatás
Átadták a zetelaki Tamás Zoltán Sportcsarnok felújított játékfelületét
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