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Labdarúgással kezdődik a 
tokiói nyári olimpia. A játékok 
hivatalos megnyitója ugyan 
csak pénteken lesz, a női 
futballisták már ma pályára 
lépnek, mint ahogy holnap 
a Románia válogatottját is 
soraiban tudó férfi mezőny 
számára is rajtol az ötkarikás 
seregszemle.

 » V. NY. R. 

A tokiói nyári olimpia hivata-
los megnyitója ugyan csak 
pénteken lesz, a baseball és 

a labdarúgótornák már ma elkez-
dődnek a tavalyról idénre halasz-
tott seregszemlén. Utóbbi sportág-
ban Románia is képviselteti magát, 
hiszen az U21-es válogatott két év-
vel ezelőtti elődöntős szereplése a 
korosztályos Európa-bajnokságon 
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Labdarúgással indítják a nyári olimpiát

Készülnek. A romániai labdarúgók csütörtökön kezdik a tokiói olimpiát

 » Románia 
Honduras ellen 
kezd, helyi idő 
szerint 20 óra-
kor, és mivel hat 
óra az időelto-
lódás, az ösz-
szecsapás itthon 
14 órakor lesz 
látható élőben a 
TVR és az Euros-
port csatornáin.

ötkarikás kvótát ért. Ahogyan akkor, 
úgy most is Mirel Rădoi a csapat szö-
vetségi kapitánya, de amíg a junio-
rok kontinensviadalára a lehető leg-
erősebb kerettel utazhatott el, most 
meglehetősen tartalékos felállásban 
kénytelen belevágni a csoportkörbe. 
Az olimpiai keretbe ugyanis a klubok 
nem kötelesek elengedni a játékosa-
ikat, és mivel már megkezdődött a 
2021–2022-es futballidény, a többség 
visszatartotta legjobbjait a Japánban 
rendezendő megmérettetéstől. Isme-
retes az is, hogy az olimpiai keretnek 
csak 24 év alatti fi atalok lehetnek 
tagjai – a korhatár eredetileg 23 év, 
de módosították a játékok halasztása 
miatt –, válogatottanként mindösz-
sze két labdarúgóra nem érvényesek 
a korra való korlátozások. Rădoi az 
idősebb korosztályból sem válogat-
hatott kedvére – egyetlen 24 év feletti 
játékosa sincs –, így bár önmagában 
dobogós helyről álmodik, a realitás 
talaján maradva a csoportkörből való 

továbbjutást célozzák meg. Indulás 
előtt azt is hangsúlyozta, hogy mivel 
több, nemzetközi porondon tapasz-
talatlan futballistája van az együttes-
ben, nem szeretne túl nagy elvárá-
sokkal nyomást helyezni rájuk, bízva 
abban, hogy lelkesedésük sikerre ve-
zeti majd őket a B csoportban.

Ma egyébként a hölgyek kezdenek 
Tokióban, a férfi  mezőny csütörtökön 
debütál. Románia Honduras ellen 
kezd, helyi idő szerint 20 órakor, és 
mivel hat óra az időeltolódás, az ösz-
szecsapás itthon 14 órakor lesz lát-
ható élőben a TVR és az Eurosport 
csatornáin. Azt követően vasárnap, 
romániai idő szerint 14 órakor Dél-Ko-
reával mérkőznek meg a kék-sárga-pi-
rosak, majd végül július 28-án, 11.30-
kor Új-Zéland lesz az ellenfél.

Románia utoljára 1964-ben vett 
rész olimpiai labdarúgótornán, ami 
érdekesség, hiszen ötvenhét évvel ez-

előtt szintén Tokió volt a házigazda. 
Előtte 1924-ben Párizsban és 1952-ben 
Helsinkiben szerepeltek. Az örök-
ranglistán Románia nem szerepel, 
hiszen soha nem tudott még labdarú-
gásban dobogóra állni, Magyarország 
viszont három arany-, egy ezüst- és 
egy bronzéremmel az Egyesült Álla-
mok mögött a második a rangsorban. 
A piros-fehér-zöldek nem képviselte-
tik magukat a tornán, az amerikaiak 
pedig csak a női mezőnyben érdekel-
tek, és ma Svédország ellen kezdenek 
a G csoportban. A férfi mezőnyben 
a Romániát, Új-Zélandot, Dél-Kore-
át és Hondurast felvonultató B né-
gyes mellett, az A kvartettben Japán, 
Dél-Afrika, Mexikó és Franciaország, 
a C csoportban Egyiptom, Spanyolor-
szág, Argentína és Ausztrália, a D né-
gyesben pedig Brazília, Németország, 
Elefántcsontpart és Szaúd-Arábia sze-
repelnek.
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 » HORVÁTH BÁLINT OTTÓ

Bemutatta a klub szakmai stábjának 
tagjait a Marosvásárhelyi Sirius 

női kosárlabda-együttese, amely egy 
év kihagyás után újra benevezett a 
román élvonalbeli bajnokságba, emel-
lett pedig két korosztályos bajnokság-
ban is indul. Kiss István, a klub elnöke 
tegnapi sajtótájékoztatóján emlékez-
tetett arra, hogy az előző idényben 
nem szerepeltek a pontvadászatban, 
mivel kizárólag a magántámogatók-
ra hagyatkoztak, akik a járvány miatt 
nem tudták segíteni a csapatot, és ezt 
abban a helyzetben meg kellett érteni-
ük. Nemrég azonban néhány támoga-
tó visszatért a csapat mellé, így az új 
szezonban már ismét vállalni tudják 
a megmérettetést. A szponzoroknak 
ötéves projektet mutattak be, ez idő 
alatt a klub évente költségvetésének 
növekedésére és a jobb sportteljesít-
ményre törekszik. Emellett a helyi 
polgármesteri hivatal támogatására is 
számítanak, erre vonatkozóan már be-
nyújtották a kérelmet, amit még jóvá 
kell hagyni.

Kiss bemutatta a felnőtt együttes 
új vezetőedzőjét, a kolozsvári Carmin 
Popát, aki az előző bajnokságban 
a Konstancai Phoenix szakvezetője 
volt. Munkáját a marosvásárhelyi csa-
pat korábbi első számú edzője, Ionel 
Brustur segíti másodedzőként, de az 

U18-as együttest is irányítja majd. 
Kiss Melinda erőnléti edzőként, Mak-
kai Ferenc pedig gyúróként tevékeny-
kedik, míg Botos Vilmos az U15-ös 
csapatot készíti fel. A Sirius minde-
gyik csapatot a Mureșul Sportklubbal 
közösen működteti, és együttműkö-
désük van az UP Sports Management 
szervezőirodával, amelynek képvi-
selője a marosvásárhelyi illetőségű 
játékosügynök, Szabó Tibor.

Az új vezetőedző, Carmin Popa 
megjegyezte, elsősorban a klubnál 
dolgozók miatt érkezett a csapathoz, 
mert azt tapasztalta, hogy a Siriusnál 
szeretnék eredményesen képviselni a 
helyi közösséget. „Nagyon akartam, 
hogy ilyen emberekkel tudjak együtt 
dolgozni, mivel eddig több olyan 
helyen edzősködtem, ahol megvolt 
ugyan az anyagi háttér, de a klubve-
zetők nem szerettek volna komoly 
eredményt elérni, a Siriusnál viszont 
azt látom, hogy sikeresek szeretnének 
lenni” – nyilatkozta a szakvezető. Ki-
emelte, Brusturral már fi atalkoruk óta 
ismerik egymást, együtt is játszottak, 
illetve ellenfelek is voltak, ráadásul 
az ifj úsági válogatottaknál is edzői 
feladatokat láttak el. Mint mondta, ez 
is arra ösztönözte, hogy a Siriushoz 
jöjjön, és úgy véli, együtt nagyon jó 
munkát tudnak végezni, hogy minél 
rövidebb időn belül ütőképes csapa-
tot alakítsanak ki Marosvásárhelyen. 

Ionel Brustur közölte, emellett nagyon 
fontos, hogy fejlesszék az utánpótlás-
központot, minél több lányt a klubhoz 
irányítsanak, hogy azok majd felkerül-
jenek a felnőttekhez, és meghatározó 
szerepet töltsenek be, hogy a jövőben 
több saját nevelésű helyi játékosra ala-
pozzanak a nagycsapatnál.

Mint megtudtuk, a Sirius felnőtt 
együttese eddig három játékossal írt 
alá szerződést, Andreea Feiseș, Cristi-
na Badi és Ruxandra Chiș szerepelnek 
a keretben, akik korábban már ját-
szottak a csapatnál. Továbbá a fi atal 
játékosok közül Szász Réka, Kurjatkó 
Boróka, Kertész Stefánia és Molnár 
Nóra is folytatják a Siriusnál. A klubel-
nök elmondta, szerződést küldtek két 
idegenlégiósnak, de még több külföldi 
kosárlabdázóval tárgyalnak, akiket 
reményeik szerint hamarosan be is 
mutatnak. A célkitűzésekről a keret 
véglegesítése után tudnak beszélni, 
hiszen egyelőre nem tudják, milyen 
játékosokkal vágnak majd neki a sze-
zonnak, de nyilván nem szeretnének 
az utolsók lenni. „Amennyiben bejön-
nek a számításaink, az új szezonban 
a legjobb nyolc közé, a rájátszásba 
jutásért küzdenénk” – árulta el Kiss 
István, majd ismertette, hogy 13 csa-
pat nevezett be az új idénybe, az előző 
bajnokság után kiszállt Nagyvárad, új 
csapatként pedig a Sirius mellett még 
Gyulafehérvár indul.

Egy év kihagyás után visszatér a Sirius

 » „Amennyiben 
bejönnek a szá-
mításaink, az új 
szezonban a leg-
jobb nyolc közé, 
a rájátszásba 
jutásért küzde-
nénk” – árulta el 
Kiss István.

Sorsoltak
a Liga 2-ben

Az FK Csíkszereda labdarúgócsa-
pata ellen, hazai pályán kezdi 

a Liga 2-es bajnokság 2021–2022-es 
szezonját a Steaua – derült ki a 
tegnapi sorsoláskor. A harmadosz-
tályból frissen feljutott bakák mel-
lett hazai pályán szerepel majd a 
Kolozsvári Universitatea is, amelyik 
a Temesvári Polit fogadja a július 
31-ei, első fordulóban. Lesznek 
még Temesvári Ripensia–Dună-
rea Călărași, Dési Unirea–Unirea 
Slobozia, Sellenberk–Dacia Unirea 
Brăila, Brassói FC–Viitorul Pandurii 
Târgu Jiu, Astra Giurgiu–Bukaresti 
Metaloglobus, Petrolul Ploiești–Poli 
Iași, Concordia Chiajna–Konstancai 
Unirea és Hermannstadt–Buzău 
összecsapások is.

A versenykiírás szerint a kör-
mérkőzéses alapszakaszt követően 
a legjobb hat csapat a felsőházi 
rájátszásban már oda-vissza vágós 
körmérkőzéses rendszerben küzd 
tovább. Az első két helyezett auto-
matikusan feljut az élvonalba, míg 
a harmadik és negyedik helyezettek 
osztályozón válthatnak jegyet a 
Liga 1-be.

A hazai élvonalbeli bajnokság 
2021–2022-es idénye eközben már 
elkezdődött: az első forduló hétfő 
esti zárómérkőzésén pedig a Dina-
mo 3-2-re legyőzte hazai pályán a 
Voluntari-t. (Krónika)

Bizonytalanságok közepette rajtol az olimpia

Noha a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) folyamatosan hangsúlyozta, 
hogy a tavalyról idénre halasztott tokiói olimpia rendezése nincs veszélyben, a 
szervezőbizottság ügyvezetője nem zárta ki annak a lehetőségét, hogy a korona-
vírusos esetek miatt az utolsó pillanatban törlik az ötkarikás játékokat. Az MTI 
beszámolója alapján ezt Muto Tosiro újságírói kérdésre válaszolva mondta el 
tegnapi sajtótájékoztatóján, hozzátéve, hogy folyamatosan fi gyelik a fertőzöt-
tek számát, és szükség esetén megtárgyalják a lehetséges forgatókönyveket. 
Jelezte: a játékokon részt vevő sportolóknak a versenyük előtt hat órával negatív 
koronavírustesztet kell szolgáltatniuk ahhoz, hogy induljanak. Azok a sportolók, 
akiknek pozitív lett a tesztjük karanténba kerülnek, és az illetékes hatóságok 
döntenek arról, hogy azt mikor hagyhatják el. A torna megnyitója, mint ismere-
tes, pénteken lesz, az olimpia pedig augusztus 8-ig tart majd. A szigorú járvány-
ügyi korlátozások ellenére viszont már vannak fertőzöttek az olimpiai faluban is, 
így tegnap az egyik cseh strandröplabdázó, Ondrej Perusic tesztje lett pozitív.




