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Ezüstéremmel bővült csütörtö-
kön Románia dicsőséglistája a 
tokiói nyári olimpián: a Cipri-
an Tudosă és Marius Cozmiuc 
alkotta kormányos nélküli 
kétpárevezős egység a kék-sár-
ga-piros küldöttség negyedik 
dobogós helyezését ünnepelte. 
Magyarország ezúttal érem 
nélkül maradt.

 » VÁSÁRHELYI-NYEMEC RÉKA 

E vezősök szállítottak Romá-
niának újabb érmet a tokiói 
nyári olimpián, mert bár a 

női könnyűsúlyú kétpárevezős 
egység lemaradt a dobogóról, a 
Ciprian Tudosă és Marius Cozmi-
uc alkotta kormányos nélküli hajó 
másodikként ért célba a csütörtöki 
döntőben. Elisabeta Lipă, a hazai 
sportági szövetség elnöke a lányok 
hatodik helye miatt bánkódott 
ugyan kicsit, mert szerinte többet 
érdemeltek volna, ugyanakkor 
hangsúlyozta: mégis csak ötkari-
kás döntőben lapátoltak, ott ahol 
a sporttörténelem íródik. „Másfelől 
nagyon boldog vagyok a fi úcsapat 
miatt. Edzésről edzésre bizonyítot-
tak, végig a teljes ötéves felkészülé-
si ciklus alatt. Idén fantasztikusak 
voltak, egyetlen edzést sem hagy-
tak ki, ez sokat elárul arról, hogy 
mennyire vágytak erre a sikerre” – 
nyilatkozta a sportvezető az Agerp-
resnek. Tudosă és Cozmiuc párosát 
csak a horvát egység tudta legyőz-
ni, előbbi viszont jelezte: nagyon 
örülnek az ezüstnek is, és amikor 
már megérkeztek a helyszínre érez-
te, hogy nem fognak üres kézzel 
távozni. Cozmiuc fantasztikusnak 
tartja a futamukat, ráadásul ki-
emelte: „mostanáig csak nehéz-
kesen kvalifi káltunk döntőbe, és 
ott nem is volt esélyünk, de lám, a 
kemény munka meghozta az ered-
ményét. Soha ne add fel, folyama-
tosan harcolj az álmodért!”
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„Belapátolták” az ezüstérmet az evezősök

Kiharcolták. Marius Cozmiuc és Ciprian Tudosă olimpiai érmet szereztek

 » „Mostanáig 
csak nehézkesen 
kvalifi káltunk 
döntőbe, és 
ott nem is volt 
esélyünk, de 
lám, a kemény 
munka meghozta 
az eredményét. 
Soha ne add fel, 
folyamatosan 
harcolj az álmo-
dért!” – mondta 
Marius Cozmiuc.

Ez lett Románia negyedik érme az 
idei ötkarikás játékokon, pénteken 
viszont a női nyolcpárevezős kormá-
nyos hajó rajtol el a fi náléban, dobo-
gós esélyekkel.

„Elúszott” remények
Magyarország az úszóiért szurkolt 
csütörtökön, de az érmek ezúttal el-
maradtak. Kapás Boglárka járt leg-
közelebb a dobogóhoz, a kínai Csang 
Jü-fej, az amerikai Regan Smith és 
annak honfi társa, Hali Flickinger 
mögött a negyedik lett 200 méter pil-
langón. „Kicsit sírtam a döntő után. 
Nagyon csodálkozom, hogy ezzel 
az idővel ilyen messze voltam a do-
bogótól. Nem vigasztal, hogy közel, 
három századra jártam az egyéni 
csúcsomhoz, mert azt reméltem, be 
tudok menni 2:06 alá. Az viszont vi-
gasztal, hogy teljesen kiúsztam ma-
gam” – értékelt az MTI-nek Kapás, 
aki a 4 × 200 méteres gyorsváltóval a 
hetedik lett. Döntőbe jutott ugyanak-
kor csütörtökön Telegdy Ádám 200 
méter háton és Cseh László is úszhat 
pénteken a 200 méter vegyes fi ná-
léjában. A háromszoros olimpiai baj-
nok Hosszú Katinkának viszont nem 
sikerült 200 háton továbbjutnia az 

előfutamból, az összesítésben csak 
a 20. helyen zárt, és ezzel számára 
dobogós helyezés nélkül ért véget az 
olimpia. Magyarországi érdekeltségű 
döntő volt még csütörtökön a 100 m 
gyors fi náléja, ahol Németh Nándor 
a nyolcadik lett. Az amerikai Caeleb 
Dressel által olimpiai csúccsal meg-
nyert számban a román tehetség, 
David Popovici is elrajtolt, és a he-
tedik helyen végzett. A 16 éves fi atal 
pénteken az 50 méter gyorsúszás 
előfutamaiban folytatja pályafutása 
első olimpiáját, a távolabbi tervek-
kel kapcsolatban pedig leszögezte: 
nem biztos, hogy csak ezeknél a szá-
moknál marad majd, lesznek megle-
petések a jövőben. „Merész terveim 
vannak. Beszélek majd az edzőm-
mel, hogy lássuk, hol hibáztam és 
javítsunk rajta” – mondta bizakodva 
a hazai úszósport reménysége.

Hetedik helyen a tőrözők
Hetedik helyen zárt csütörtökön 
Magyarország női tőrválogatottja is, 
amelynek tagja Mohamed Aida im-
már hetedik ötkarikás játékán lépett 
pástra, amivel magyar rekorderré 
vált. Az asztaliteniszező Póta Georgi-
na is „veteránnak” számít a mezőny-

ben, de megsérült a könyöke, ezért 
nem léphet pályára az augusztus 
elsején kezdődő női csapatverseny 
során. Ebben Románia is érdekelt 
lesz, Szőcs Bernadették Egyiptom el-
len kezdenek. Péntektől viszont már 
az atléták számára is elrajtol az olim-
pia, bár az éremesélyes amerikai 
rúdugró Sam Kendricksnek ki kell 
hagynia a viadalt, mert pozitív lett 
a koronavírus-tesztje. Mivel ő a múlt 
héten az ausztrálokkal edzett, azok 
teljes csapatát karanténba helyezték 
és újratesztelik őket.

Az atléták mellett pénteken Ma-
gyarország női vízilabda-válogatott-
ja Japánnal találkozik a csoportkör-
ben (12.20-kor), majd szombaton, 
romániai idő szerint 8 órakor a férfi  
együttes – amelyik 23-1-re győzte le 
csütörtökön Dél-Afrikát – csobban 
a medencében az Egyesült Államok 
csapata ellen. Aznap 13.30-kor ta-
lálkozik Magyarország női kézilab-
da-válogatottja is a spanyolokkal, 
bár Elek Gábor szövetségi kapitány 
tanítványai nehéz helyzetben van-
nak miután sorozatban harmadik 
csoportmeccsüket is elveszítették, 
amikor csütörtökön 38-31-re alulma-
radt az oroszokkal szemben. Szom-
baton lesz a női teniszdöntő is, ame-
lyet meglepetésre Belinda Bencic 
és Marketa Vondrousova vív majd 
egymással, de hétvégén rendezik 
a tornászok szerenkénti döntőit is, 
ahol Larisa Iordache is versenyez 
majd – egyebek mellett világklasz-
szis amerikai Simone Biles-szel, aki 
bár kisebb sérülés miatt a csapat-
versenytől és az egyéni összetettől 
visszalépett, a szerenkénti fi nálékat 
vállalni akarja.

Az összesített éremtáblázatot lap-
zártánkkor Kína vezette 15 arany-, 
hét ezüst- és kilenc bronzéremmel. 
Mögötte Japán (15-4-6) és az Egyesült 
Államok (14-14-10) álltak a második, 
illetve harmadik helyen. Magyar-
ország két arany-, egy ezüst- és két 
bronzéremmel a 13., Románia pedig 
egy arany- és három ezüstéremmel a 
19. helyen állt a rangsorban.
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Edzőkeringő, névváltoztatások, a 
feljutási esélyeket illetően pedig 

kiszámíthatatlanság közepette rajtol 
hétvégén a másodosztályos labdarú-
gó-bajnokság 2021–2022-es idénye. 
Noha a nyár folyamán felmerült, hogy 
a Liga 2-ben akár visszatérhetnek a 
korábbi versenykiíráshoz, a Román 
Labdarúgó-szövetség (FRF) végül 
mégis kitartott a tavaly bevezetett 
struktúra mellett. Ez azt jelenti, hogy 
a mezőny húsz csapata az alapsza-
kaszban egyszer mérkőzik meg egy-
mással, majd a rájátszásban a legjobb 
hat együttes a felsőházban, a további 
tizennégy alakulat – két csoportba 
osztva – az alsóházban folytatják. 
A playoffb  an oda-vissza vágókat, a 
playoutban viszont csak odavágókat 
rendeznek. A felsőházi rájátszás két 
legjobbja feljut az élvonalba, a har-

madik és a negyedik osztályozót ját-
szik, míg az alsóházból összesen öt 
gárda búcsúzik: a csoportok ötödik és 

hatodik helyezettjei, illetve a negyedi-
kek közti osztályozó vesztese.

A nagy edzőkeringő és a szokásos 
nyári játékosvándorlás nehézzé teszi 
a szezon előtti esélylatolgatást, de az 
előző kiíráshoz hasonlóan ezúttal is 
rendkívül kiélezett csatára van kilátás 
a felső- és alsóházban. Érdekesség, 
hogy az utóbbi időben hét klub is ki-
sebb-nagyobb névváltoztatáson esett 
át. A leglátványosabb a Konstancai 
Unireáé, amely a Viitorullal egyesült 
Farul helyét veszi át a másodosztály-
ban, de például a Brassói Corona 
Brassói FC, a Gloria Buzău FC Buzău, 
míg a Temesvári ASU Poli Temesvári 
SSU Poli néven folytatja. Utóbbi fel-
jutásra pályázik, akárcsak a Petrolul 
Ploiești vagy a Kolozsvári Univers-
itatea, de a Liga 1-ből kiesett Iași, a 
Hermannstadt és az Astra sem szeret-
ne lehorgonyozni a másodosztályban. 
Az újonc Bukaresti Steaua nagy múltja 

miatt mindenképp a mezőny „sztárjai” 
közé tartozik, de nincs feljutási joga. 
Első Liga 2-es mérkőzését azzal az FK 
Csíkszeredával vívja hazai pályán, 
amelyik ezúttal már az élvonalat céloz-
za – az elmúlt idényekből megismert 
Valentin Suciu edző irányítása mellett.

Az első fordulóban szombaton 11 
órától Temesvári Ripensia–Dunărea 
Călărași, Dési Unirea–Unirea Slo-
bozia, Sellenberki SK–Dacia Unirea 
Brăila, Astra Giurgiu–Bukaresti Meta-
loglobus, Petrolul Ploiești–Jászvásári 
Poli és Concordia Chiajna–Konstancai 
Unirea párosításban játszanak, majd 
13.30-tól Hermannstadt–Buzău mér-
kőzés lesz. Vasárnap délben a Brassó 
a Viitorul Pandurii Târgu Jiu- fogad-
ja, majd kedden 18 órától Kolozsvári 
Universitatea–Temesvári SSU Poli ösz-
szecsapás lesz. A CSA Steaua–FK Csík-
szereda összecsapást szerdán 20.30-tól 
rendezik.

Többesélyes mezőnnyel rajtol a Liga 2 új idénye

Továbbjutott a Kolozsvári CFR a BL-ben

A Ferencvároshoz hasonlóan a Kolozsvári CFR labda-
rúgó-csapata is kettős győzelemmel jutott tovább a 
Bajnokok Ligája második selejtezőköréből. A fellegváriak 
szerda este hazai környezetben 2-0-ra verték a gibraltári 
Lincoln Red Imps csapatát, a folytatásban pedig a svájci 
Young Boys alakulatával találkoznak augusztusban – az 
pedig már biztos, hogy csoportkörbe jutnak valamelyik 
európai klubtornán. Addig azonban szombaton 22 órakor 
a Chindiát fogadják a Liga 1 harmadik fordulójában. A ha-
zai élvonalban lesznek még Medgyes–Argeș FC (péntek, 
19 óra), Rapid–Farul (péntek, 21.30), Voluntari–Craiovai 
U 1948 (szombat, 19.15), Craiovai Universitatea–Botoșani 
(vasárnap, 19.15), UTA–FCSB (vasárnap, 22), Sepsi OS–
Mioveni (hétfő, 18.30) és Dinamo–Clinceni (hétfő, 21.30) 
mérkőzések is.




