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Felavatják a ghenceai stadiont
A Steaua másodosztályba idén fel-
jutott labdarúgócsapata ma az OFK 
Belgrád elleni barátságos mérkő-
zésen avatja fel az új ghenceai sta-
dionját. Az arénát, mint ismeretes, 
az idei labdarúgó-Európa-bajnok-
ságra építették újjá, és eddig csak 
edzőpályaként szolgált Macedónia 
és Svájc válogatottjai számára. 
A ma 19 órakor – azaz délután 7 
órakor – kezdődő összecsapás 
során, Marius Lăcătuș tiszteletére 
visszavonultatják a csapat hetes 
számú mezét. Amúgy ezen az estén 
minden a hetes szám körül forog: 
amellett, hogy hetedik hónap hete-
dikén játsszák hét órától, 47 év telt 
el azóta, hogy a korábbi arénájukat 
felavatták és 74 évvel ezelőtt ala-
pították a klubot. „A Steaua május 
hetedikén hódította el a BEK-et, és 
június 7-én van a klub évforduló-
ja” – mondta George Ogăraru, az 
együttes menedzsere.
 
Sorsolnak a futsal-BL-ben
Az Európai Labdarúgó-szövet-
ség képviselői ma sorsolják ki a 
teremlabdarúgó-Bajnokok Ligája 
selejtezőkörének csoportjait. Az 
UEFA honlapján szereplő informá-
ciók szerint a román bajnokságot 
címvédőként képviselő Csíksze-
redai Imperial Wet az alapkörben 
csatlakozik a rangos sorozathoz, 
olyan neves klubokhoz hasonlóan, 
mint a tavalyi BL-győztes Sporting 
CP, a Barcelona, a kazah Kajrat 
Alamati vagy a Benfi ca. A csíksze-
redai bajnokcsapat az UEFA-koeffi  -
ciensének köszönheti, hogy nem 
kényszerül selejtezőre, ellentétben 
a magyar aranyérmes Haladás VSE 
együttesével, amely újoncként 
indul a Bajnokok Ligájában és 
tagja a selejtezőkörben érdekelt 32 
gárdának. A klubokat előbb nyolc 
négyes csoportba sorsolják, és a 
csoportgyőztesek mellett a legjobb 
második is továbbjut az alapkörbe. 
A második fordulóban szintén 32 
egyesület lesz érdekelt, az alapkör 
sorsolását pedig augusztus 30-án 
tartják. A versenynaptár alapján 
két ágra bontva október 26–31. 
között rendezik a csíki érdekeltségű 
alapkör mérkőzéseit, majd az elit-
körben a nyolc csoport első és má-
sodik helyezettjei, azaz a legjobb 
16 folytatja a küzdelmet november 
végén. Az elitkör csoportgyőzte-
sei 2022 áprilisában játszanak a 
trófeáért.

Copa América-döntőbe
jutottak a brazilok
A házigazda Brazília 1-0-ra legyőzte 
Rio de Janeiróban Perut a labda-
rúgó-Copa América elődöntőjé-
ben, ezzel bejutott a fi náléba. A 
brazilok gólját Lucas Paquetá, az 
Olympique Lyon 23 éves középpá-
lyása szerezte, aki a Chile elleni 
negyeddöntőt is eldöntötte. Az 
MTI emlékeztetett rá, hogy a brazil 
válogatott sorozatban másodszor 
jutott Copa América fi náléjába, 
legutóbb, 2019-ben meg is nyerték 
a tornát Neymar nélkül, aki akkor 
sérüléssel bajlódott, így a Paris 
Saint-Germain sztárjának trófea-
gyűjteményéből még hiányzik a 
kontinensviadal kupája. Brazília 
ellenfele a döntőben a lapzártánk 
után rendezett Kolumbia–Argentí-
na meccs győztese lesz.
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Jelentős változáson megy keresztül 
az ötszörös bajnok és hatszoros 

kupagyőztes Sepsiszentgyörgyi Sep-
si-SIC női kosárlabdacsapatának já-
tékoskerete. Az együttestől hét játé-
kos is távozott, és egyelőre csak egy 
érkezőt jelentettek be.

A háromszéki klubnál az előző 
szezonban meghatározó szerepet 
játszott amerikai Rebekah Gardner 
ahhoz a spanyol Spar Gironához iga-
zolt, amely a Sepsi-SIC ellenfele volt 
az Euroliga selejtezőjében. Honfi -
társa, Rebecca Tobin is elhagyta az 
együttest, őt az elmúlt hazai bajnok-
ság legjobbjának választották meg. 
Mellettük további két idegenlégiós, 
a görög Pinelopi Pavlopoulou és a 
szlovák Marie Ruzickova is másho-
va szerződött, a belföldi játékosok 
közül pedig Andra Mandache, Ke-
lemen Kincső és Kovács Renáta is 
távozott.

A következő idényre a Sepsi-SIC 
keretének tagja marad a monteneg-
rói Jovana Pasic, aki immár negyedik 
szezonját kezdheti meg Sepsiszent-
györgyön, és a klub minden eddigi si-
keréhez hozzájárult Annemarie Göd-
ri-Părău is egy újabb idényre kötelezte 
el magát a csapatnál. Mellettük a ta-
valyi gárdából Orbán Nikolett, Ioana 
Ghizilă és Ștefania Căti nean alkotja a 
Zoran Mikes vezetőedző által irányí-
tott Sepsi-SIC keretét.

A sepsiszentgyörgyi klub vezetői 
egyelőre csak egy újonnan érkező 
kosárlabdázóval állapodtak meg, a 

jelentős nemzetközi tapasztalattal 
rendelkező szerb Maja Miljkoviccsal. 
A 33 éves, 175 cm magas irányító az 
előző idényben a török Bellona Kay-
seri együttesében játszott, amelynek 
mezében átlagban 7,6 pontot, 2,6 

lepattanót és 3 kosárpasszt jegyzett 
a bajnokságban, míg az Európa Ku-
pában 8,5 pont, 2 lepattanó és 2,5 
kosárpassz szerepelt a neve mellett a 
statisztikában.

Maja Miljkovic számára nem is-
meretlen a román pontvadászat, 
hiszen korábban a Szatmárnémeti 
VSK és a CSM Târgoviște játékosa is 
volt. Továbbá karrierje során játszott 
a belga Royal Castors Brain és a BC 
Belfi us Namur Capitale, az orosz Je-
nisej Krasznojarszk, a szerb Partizan 
Belgrád, a francia Bourges, a Sopron 
Basket és a spanyol Real Club Celta 
Vigo csapatában. Miljkovic a legtöbb 
gárdánál eredményes időszakot töl-
tött, a belga bajnokságban arany- 
és ezüst érmet nyert, illetve kétszer 
ünnepelt Belga Kupa-győzelmet, a 
francia bajnokságban is diadalmas-
kodott, a román pontvadászatban 
ezüstérmet szerzett, és a magasba 
emelte a Román Kupát, valamint 
a magyar ligában második volt. A 
szerb válogatottal 2019-ben Euró-
pa-bajnoki bronzérmet nyert.

A Sepsi-SIC kiválóan menetelt 
az előző szezonban, hiszen a baj-
nokság és a Román Kupa megnye-
rése mellett a negyeddöntőig jutott 
az Európa Kupában, ahol az olasz 
Reyer Venezia állította meg. Az új 
idényben is hasonló célokért küzd-
hetnek a sepsiszentgyörgyiek, eh-
hez azonban továbbra is minőségi 
játékosokat kell szerződtetniük. A 
klubnál a későbbiekben több új iga-
zolás várható, amivel nagyban meg-
erősíthetik keretüket.

Átalakulóban a Sepsi-SIC női kosárlabdacsapata

 » A sepsiszent-
györgyi klubhoz 
eddig csak a 
szerb Maja Milj-
kovic érkezett.

Magyarországi mintára, Romá-
niában is meghonosítaná a tao 
támogatás rendszerét Novák 
Károly Eduárd. A sportminisz-
ter tegnapi bejelentése alapján 
a hazai vállalatok jövőre már 
sportfejlesztésre is fordíthatják 
nyereségadójuk egy részét. 
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R omániában is meghonosí-
taná a magyarországi tao 
(társasági adó) támogatás 

rendszerét Novák Károly Eduárd. 
A sportminiszter tegnap sajtó-
tájékoztatón jelentette be, hogy 
jövőre már gyakorlatba ültetnék, 
hogy a hazai vállalatok közvetle-
nül sportfejlesztésre fordíthassák 
a nyereségadójuk egy részét. Ma-
gyarországon 2011-ben vezették be 
a társasági adókedvezmény sport-
támogatási rendszerét, amely le-
hetőséget ad a vállalatoknak arra, 
hogy úgy támogassanak bizonyos 
szervezeteket, hogy közben nekik 
is nyereségük származzon belőle.

Azt még nem tudni, hogy a 
Romániára „szabott” jogszabály 
mennyire tér majd el az alkal-
mazni kívánt mintától, de Novák 
tegnapi bejelentése alapján ab-
ban mindenképp hasonlítani fog, 

MAGYARORSZÁGI MINTÁRA MÁR JÖVŐRE RÉSZESÜLHET A SPORTÉLET A VÁLLALATOK NYERESÉGADÓJÁBÓL

Tao támogatásra vált Románia

Változások. Az idegenlégiósok közül csak Jovana Pasic
(a labdával) maradt a csapatnál

 » Novák 
jelezte: az 
adóhatóságnak 
befi zetendő ösz-
szegek jelentős 
százalékát lehet 
majd közvetlenül 
sporttámoga-
tásra fordítani, 
ezáltal alakítva 
a büdzsét egy 
olyan szintre, 
amely versenyké-
pessé teheti a ha-
zai sportágakat a 
külföldiekével.

hogy a kiemelt sportágak költség-
vetésének növelését célozza. Mind-
ez a korábban már említett sport-
stratégia részét képezné, és mint 
azt Novák jelezte: az adóhatóság-
nak befi zetendő összegek jelentős 
százalékát lehet majd közvetlenül 
sporttámogatásra fordítani, ezáltal 
alakítva a büdzsét egy olyan szint-
re, amely versenyképessé teheti a 
hazai sportágakat a külföldiekével.

„Örülök annak, hogy haladnak 
az események, mert a romániai 
sportnak szüksége van egy új vo-
nalra. Fontos, hogy a gyermekeink 
naponta sportoljanak az iskolák-
ban, a sportolói bázist öt száza-
lékról harmincra növeljük, míg 
végül Románia a 2032-es olimpiai 
játékokon visszatér a világ legjobb 
tíz-tizenkét országa közé” – ecse-
telte a tárcavezető, hozzátéve, hogy 
stratégiája első verziója szeptember 
15-re készül el, és bár több évre vo-
natkozik, az adótámogatási rend-
szert már 2022-ben bevezetnék. Ez-
zel párhuzamosan olyan regionális 
központok létrehozását tervezi, 
ahol a sportminisztérium fennható-
sága alatt működő klubok legjobb 
sportolóit gyűjtenék össze, hogy ott 
megfelelő körülmények között ké-
szülhessenek. „Ezek a központok 
a 18 éves fi atalokat segíthetik, mert 
az az a kor, amikor sokan lemonda-
nak a versenysportról, mert itthon 

nem találnak hozzá stabilitást” – 
magyarázta Novák.

Mandátuma első félévének ér-
tékelése során rámutatott ugyan-
akkor arra is, hogy a bürokrácia 
jelentősen lelassítja a törvényal-
kotás folyamatát. „Csodálkozunk, 
hogy mások nem értek el semmit, 
de két-három hónapot vesz igény-
be, amíg eljutsz addig, hogy sür-
gősségi rendeletet kidolgozzanak 
és hogy egy kormányhatározatot 
jóváhagyjanak. Minden az időn 
múlik, de eddig, amit elterveztem, 
azt meg is valósítottam” – szögez-
te le. Hozzátette: reméli, hogy az 
évet sikerrel „zárják”, amit a ro-
mániai sportolók sikeres olimpi-
ai szereplése jelentene. Személy 
szerint 4–6 éremre számít a tokiói 
játékokon, ugyanakkor amiatt to-
vábbra is bosszúsnak mutatkozott, 
hogy a hazai teniszezők egyéniben 
lemondták az olimpiai szereplést. 
„Nem mondhatja egy sportszövet-
ség, hogy sérülés miatt léptek visz-
sza, miközben azok a versenyzők 
részt vettek a wimbledoni tornán. 
A sportminiszter valóban nem fi -
nanszírozta a teniszszövetséget az 
elmúlt négy évben, de a Román 
Olimpiai- és Sportbizottság (COSR) 
igen, ezért annak egy kimutatást 
kell erről készíteni, hogy kiderül-
jön: tartoznak-e a teniszezők, vagy 
sem” – mondta tegnap Novák.
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