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Csíkszereda–Temesvár
kupameccs kosárlabdában
Kisorsolták a 2021–2022-es férfi  kosár-
labda-Román Kupa első fordulójának, 
az oda-vissza vágós rendszerben zajló 
nyolcaddöntő párosításait. A mérkőzé-
sek: CSM Târgu Jiu–CSO Voluntari, CSM 
Focșani–Bukaresti Dinamo, Bukaresti 
Rapid–Konstancai Athletic, Csíksze-
redai VSK–Temesvári SCM, Bukaresti 
Steaua–Kolozsvári U-BT, Craiovai 
SCMU–Nagyváradi VSK, Galaci CSM–FC 
Argeș Pitești és Nagyszebeni BC CSU–
CSM Ploiești. A tervek szerint a meccse-
ket szeptember 24–28. között rendezik.

Kolozsvári CFR–FCSB rangadó is lesz
vasárnap a Liga 1-ben
Pénteken kezdődik, hétfőn zárul a lab-
darúgó-Liga 1 következő fordulója. Az 
alapszakasz 7. körének menetrendje: 
pénteken 18 órától FC Voluntari–Chin-
dia Târgoviște, 21 órától Bukaresti Di-
namo–FC Argeș Pitești; szombaton 18 
órától U Craiova 1948 SA–Konstancai 
Farul, 21 órától Bukaresti Rapid–Craio-
vai U; vasárnap 18.15-től Sepsiszent-
györgyi Sepsi OSK–FC Botoșani, 21 
órától Kolozsvári CFR–FCSB; hétfőn 18 
órától Academica Clinceni–CS Mioveni, 
21 órától Medgyesi Gaz Metan–Aradi 
UTA. Az élcsoport: 1. CFR 18, 2. Rapid 
16, 3. Botoșani 13, 4. Konstancai Farul 
11, 5. UTA 11, 6. FCSB 9.

Győzelemmel zárták a magyarok
a női hokivébét
A dánok elleni 5-1-es győzelemmel zár-
ta a Calgaryban zajló elit világbajnok-
ságot a magyar női jégkorong-váloga-
tott. A magyarok a németek elleni 3-0-s 
vereséggel debütáltak a vb-n, majd 4-2-
re kikaptak a csehektől, illetve 4-1-re a 
japánoktól, így Lisa Haley szövetségi 
kapitány csapata nem juthatott ne-
gyeddöntőbe. Mivel a koronavírus-jár-
vány miatt az alsóbb divíziók tornáit 
törölték, idén nincs kieső az elitből, a 
magyarok jövőre is a világ legjobb tíz 
válogatottja között játszhatnak.

Futsal-BL-főtáblára jutott a Haladás
A Haladás futsalcsapata főtáblára ju-
tott a Bajnokok Ligájában, miután 3-2-
re felülmúlta a házigazda Tiranát, így 
albániai selejtezőcsoportjában három 
győzelemmel elsőként végzett. A szom-
bathelyi együttes korábban a norvég 
Utleira együttesét verte 5-1-re, majd a 
luxemburgi Diff erdange csapatát 4-3-ra 
győzte le. A Romániát képviselő Galaci 
United a legjobb 32 között csatlakozik a 
rangos sorozathoz. A főtábla sorsolását 
augusztus 30-án tartják.
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BEMUTATKOZOTT A PARALIMPIÁN A SPORTMINISZTER, MAGYAR ARANY SZÜLETETT TOKIÓBAN

Novák „szerencseszámmal” kezdett

Beletaposott. Novák Károly Eduárdot örömmel töltötte el a tokiói bemutatkozás

Tizenegyedik hellyel kezdett „gyen-
gébbik” versenyszámában a Tokió-
ban zajló paralimpián a csíkszeredai 
születésű Novák Eduárd kerékpáros, 
aki már azzal sporttörténelmet írt, 
hogy hivatalban lévő sportminiszter-
ként rajthoz állt egy ötkarikás verse-
nyen. Magyarország a kerekesszékes 
vívók párbajtőrversenyében szerezte 
meg első aranyérmét csütörtökön.
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N ovák Károly Eduárd csütörtökön 11. 
helyen zárta első versenyszámát, 
a pályakerékpárosok C4–5 kategó-

riájának 1000 méteres időfutamát a To-
kióban zajló paralimpián. A csíkszeredai 
születésű versenyző politikus az első hi-
vatalban lévő sportminiszter, aki rajthoz 
állt az olimpiai, illetve a paralimpiai játé-
kok történetében.

Öröm és motiváció
„11. hely. 1:06,918. A szerencseszámom 
és a személyes rekordom ebben a ver-
senyszámban, ami nem tartozik igazán a 
kedvenceim közé, és ahol két kategóriát 
is egyesítettek, a C4-et és C5-öt. Minde-
zek ellenére, és úgy, hogy nem vagyok 
egy sprinter, úgy érzem, jól teljesítettem, 
én meg vagyok elégedve az eredmény-
nyel. (…) A 11. hely egy olyan futamban, 
ahol egy világ- és paralimpiai rekordot is 
döntöttek, számomra öröm és motiváció” 
– értékelt Facebook-oldalán a bukaresti 
kormány RMDSZ-es tárcavezetőjeként is 
tevékenykedő sportember. A 21 fős me-
zőnyben az aranyérmet a spanyol Alfonso 
Cabello Llamas új világrekorddal szerezte 
meg, második helyen végzett a brit színe-
ket képviselő Jody Cundy, míg a bronz-
érmet a szlovák Jozef Metelka nyakába 
akasztották.

Novák Eduárd jelezte, immár a pénteki 
próbára összpontosít. „Arra, amelyben 
Londonban aranyat nyertem, és ahol csak 
a C4-es kategóriával fogok versenyez-
ni” – emlékeztetett a paralimpiai bajnok 
kerékpáros, aki pénteken – romániai idő 
szerint hajnalban fél öt körül – a 4000 
méteres egyéni üldözőverseny selejtezőjé-
ben áll rajthoz; a döntőt 9.15-től rendezik. 
A paralimpia eseményeit Romániában a 
Look Sport televízió közvetíti. Egyébként 
csütörtökön szintén pályakerékpárban a 

3000 méteres, C2-es üldözőverseny selej-
tezőjében Eduard Mihăiţă Moescu 11 in-
dulóból a kilencedik helyen zárt.

Mint ismeretes, Romániát hét sporto-
ló képviseli a tokiói paralimpián aszta-
liteniszben, cselgáncsban, atlétikában, 
kerékpárban és íjászatban. A küldöttség 
legalább három érem megszerzésében 
reménykedik. Románia eddig összesen 
négy érmet szerzett a paralimpiai ötkari-
kás játékok történetében, ebből hármat 
Novák Eduárd – köztük Románia egyet-
len eddigi aranyérmét is 2012-ben Lon-
donban. Emellett ezüstöt is szerzett a brit 
fővárosban, akárcsak négy évvel azelőtt 
Pekingben. A negyedik éremmel – a 2016-
ban Rio de Janeiróban szerzett bronzzal – 
Alex Bologa cselgáncsozó büszkélkedik.

Megvan az első magyar arany
Magyarországot jóval népesebb küldött-
ség képviseli a tokiói paralimpián, és a 
második versenynapon meg is született 
az első aranyérem Veres Amarilla révén 
a kerekesszékes vívók párbajtőrversenyé-
ben. A nők A kategóriás küzdelmében 
– azaz a vívás szempontjából kevésbé 
sérültek között – Veres a csoportjából si-
mán jutott tovább, majd egy amerikai és 
egy orosz ellenfelet is legyőzött. A fi nálé-
ért taktikus vívással múlta felül 15-13-ra a 
kínai Csing Pient. A döntőben egy másik 
kínai vívóval, az öt éve Rio de Janeiróban 

háromszoros paralimpiai bajnok Zsung 
Csinggel mérkőzött, akit hátrányból sike-
rült végül 15-12-re legyőznie.

Óriási csapatmunka eredményének 
nevezte Veres Amarilla azt, hogy a tokiói 
paralimpián aranyérmes lett. Edzőjének, 
Kovács Ivánnak a taktikáját sikerült va-
lóra váltania. „Egyrészt nagyon büszke 
vagyok, hogy tökéletesen végre tudtam 
hajtani azt, amit előre megbeszéltünk. 
Másrészt pedig elkapott a fl ow és egy-
szerűen csak élveztem a vívást, ennek a 
kettőnek a kombinációja volt, amit lehe-
tett látni” – mondta az MTI-nek értékelve. 
Arra a kérdésre, hogy mennyire lepte meg 
saját magát, azt mondta: „hogy teljesen 
őszinte legyek, semennyire”. „Én ezért 
jöttem ide. Nemcsak párbajtőrben, ha-
nem kardban is ezt szerettem volna. Teg-
nap ez nem sikerült, nem így volt megírva 
valószínűleg. Én mindent megtettem az 
elmúlt öt évben a felkészülés során” – 
hangsúlyozta a 28 éves vívó, aki baloldali 
bénulással született.

A magyarok közül korábban csupán 
Szekeres Pál tudott győzni kerekesszékes 
vívásban paralimpián – Barcelonában és 
Atlantában összesen háromszor –, így Ve-
res Amarilla az első magyar női bajnok. 
Veres Amarilla a magyar küldöttség má-
sodik érmét szerezte Tokióban az után, 
hogy szerdán Konkoly Zsófi a (S9) máso-
dik lett 400 méteres gyorsúszásban.
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