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A Magyar Jégkorongszövetség 
(MJSZ) elnöksége az elmúlt hetek 

fejleményeit értékelve tegnap elfo-
gadta a Brassói Corona ismételt mél-
tányossági kérelmét, és a nevezési díj-
jal megegyező összegű, úgynevezett 
különeljárási díj ellenében jóváhagy-
ta a határidőn túli nevezését a közös 
magyar–román jégkorongbajnokság, 
az Erste Liga 2021–2022-es szezonjára.

Ismeretes, hogy a szövetség elnök-
sége a versenyiroda 2021. augusztus 
3-ai előterjesztése alapján négy héttel 
ezelőtt már tárgyalta a barcaságiak 
eredeti méltányossági kérelmét, ám 
a klub korábbi kommunikációja és a 
kapcsolódó levelezés alapján azt nem 
fogadták el. Az elmúlt három hétben 
azonban több olyan fejlemény is tör-

tént, amelyek a kérdésben új helyze-
tet teremtettek – magyarázza a köz-
lemény. Such György, az MJSZ elnöke 
több körben tárgyalt a székelyföldi, 
illetve brassói érintettekkel, köztük 
a város polgármesterével. Allen Co-
liban brassói elöljáró írásban is elis-
merte a Corona által korábban elkö-
vetett hibákat, és egyúttal elnézést 
kért ezekért.  A klub tulajdonosaként 
az Erste Liga felé Emilian Cernica 
helyett új kapcsolattartót jelölt ki Mi-
hály Árpád személyében, de érdemi 
változást ígért a klub vezetésében, és 
a klub nevében vállalta, hogy vala-
mennyi Erste Liga-szabályt be fognak 
tartani a többi csapathoz hasonlóan.

Az MJSZ elnöke a fentiek alapján 
javasolta újra napirendre tűzni a Co-
rona által ismételten benyújtott mél-
tányossági kérelem ügyét, melynek 

nyomán az elnökség a fenti határo-
zatot elfogadta, tekintettel arra is, 
hogy az erdélyi klubok részvétele az 
Erste Ligában kézenfekvő sportszak-
mai érdek, a romániai jégkorong-szö-
vetség pedig csak azzal a feltétellel 
hagyta jóvá a Csíkszeredai Sportklub, 
a Gyergyói HK és a Brassói Corona in-
dulását, ha mindegyikük nevezését 
elfogadják.

A tegnapi döntés értelmében a 
2021–2022-es Erste Liga-szezonban 
11 csapat, a Brassó, a Sportklub, a 
GYHK, a Debreceni EAC, Dunaújvá-
rosi Acélbikák, Miskolci DVTK Jeges-
medvék, az FTC-Telekom, Győri ETO 
HC, a MAC HKB Újbuda, Titánok és 
Újpesti TE indulhat. A közlemény 
alapján a napokban tartják meg a sor-
solást, az idényt pedig szeptember 17-
én szeretnék elkezdeni.

Mégis indulhat a Brassó az Erste Ligában
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Harmadik mandátumát kezdi 
meg a Kolozsvári CFR vezető-
edzőjeként Dan Petrescu. Az 
53 éves szakember három évre 
szóló szerződést írt alá tegnap 
a fellegváriakkal.
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H armadjára ül le Dan Petres-
cu a Kolozsvári CFR élvonal-
beli labdarúgócsapatának 

kispadjára; a szakember tegnaptól 
hivatalosan is vezetőedzője a baj-
noknak. Korábban a 2017–2018-as 
szezonban, majd pedig 2019 már-
ciusa és 2020 novembere között 
irányította az együttest, most 2024-
ig érvényes szerződést írt alá. A 
DigiSport értesülései szerint hazai 
rekordot jelentő, havi 50 ezer eurós 
fi zetése lesz.

A Liga 1-ben címvédő fellegvári 
alakulat, mint ismeretes, hétvé-
gén botrányos hangulatban me-
nesztette Marius Șumudicát, mert 
bár a honi pontvadászatban hi-
bátlan a Szamos-parti együttes, a 
nemzetközi porondon leszerepel-
tek. Előbb a Bajnokok Ligája-se-
lejtezőben, majd pedig az Európa 
Liga playoffk  örében kaptak ki, 
ezért csak a harmadik számú so-
rozatban, a Konferencia Liga cso-
portkörében léphetnek pályára – 
ott az AZ Alkmaar, az FK Jablonec 
és a Randers FC lesz az ellenfelük. 
A nyáron kinevezett szakember 
nem titkolta, hogy támadó szel-
lemű futballt szeretne látni tanít-

REKORDÖSSZEGŰ FIZETÉSE LESZ A KOLOZSVÁRIAKKAL HÁROM BAJNOKI CÍMET SZERZŐ SZAKEMBERNEK

Dan Petrescu visszatért a CFR-hez

 »  Petrescunak 
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válogatott világ-
bajnoki selejtezői 
miatt hétvégén 
szünetel a bajnok-
ság.

ványaitól, csakhogy amellett, hogy 
a gólzápor elmaradt, védelmük 
rendkívül törékenynek bizonyult. 
Pedig épp a hátsó alakzatuk volt 
az, amely az elmúlt esztendőkben 
sikerre vezette őket, ez pedig nagy-
részt Petrescunak volt köszönhető, 
aki a CFR edzőjeként három orszá-
gos bajnoki címet nyert, és az Euró-
pa Liga csoportköréből is tovább-
juttatta már a fellegváriakat.

Amikor legutóbb távozott, fáradt-
ságra panaszkodott. Váltásra volt 
szüksége. Edi Iordănescu követte 
a kispadon, ám ő nem forgatta fel 
a stratégiát, az elmúlt szezon vé-
gén megünnepelt címvédés pedig 
őt igazolta. A keret ugyan változott 
Șumidcă edzősége alatt, de meg-
maradtak az olyan kulcsemberek, 
mint Ciprian Deac, Omrani, vagy 
Mario Camora, akiket Petrescu már 
jól ismer. Némi ideje is marad arra, 
hogy rendezze a CFR sorait, hiszen 

a válogatott világbajnoki selejtezői 
miatt hétvégén szünetel a bajnok-
ság, a kolozsváriak legközelebb 
szeptember 11-én, a Botoșani ven-
dégeként lépnek pályára. Addig 
21 ponttal tanyáznak az összetett 
élén, a 16 pontnál tartó Rapid és 
a 14 ponttal harmadik UTA előtt. 
Az aradiak amúgy hétfő este, a 
hetedik fordulót záró mérkőzésen 
a Medgyes vendégeként raboltak 
pontokat 1-0-s győzelemmel, és 
jobb gólaránnyal előzték meg a Bo-
toșani-t. Szintén hétfőn a Clinceni–
Mioveni találkozó 1-1-gyel zárult.

A kolozsváriak amúgy klubelnö-
köt is keresnek, Șumudică mellett 
ugyanis Marian Copilu is távozott 
a bajnoktól. Helyére Dani Comant 
szemelték ki, de a másodosztály-
ban érdekelt Hermannstadt ve-
zetője elutasította a fellegváriak 
tulajdonosának, Ioan Vargának az 
ajánlatát.
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Aláírta. Dan Petrescu harmadik mandátumát kezdi meg a Kolozsvári CFR-nél

 „VÁR-akozásra” ítélt román élvonal

„Jelen pillanatban nem tudom garantálni, hogy használni 
tudjuk a videobíró-rendszert (VAR) a Liga 1-es bajnokság 
playoff jában, mert késik a technológia beszerzése” – ismer-
te el Răzvan Burleanu. Románia labdarúgó-szövetségének 
elnöke hétfő délutáni sajtótájékoztatóján elmondottak alap-
ján a szimulátorok júniusban kellett volna megérkezzenek 
Bukarestbe, ám azokat még jövő héten sem fogják megkap-
ni. A VAR alkalmazását a hazai pontvadászatban már régóta 
ígérik, a Hivatásos Labdarúgóliga (LPF) legutóbb az aktuális 
szezon rájátszására tervezte a bevezetését.
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Novák nyolcadik, 
Ekler aranyérmes Tokióban
Románia sportminisztere, Novák 
Károly Eduárd az utolsó előtti, 
nyolcadik helyen zárt a tokiói 
paralimpia országúti kerékpáros 
versenyének tegnapi időfutamát 
a C4-es kategóriában. A sportoló 
közösségi oldalán kiemelte: nem 
reménykedett kiváló eredmény-
ben, hiszen nem volt elegendő 
ideje felkészülni, ugyanakkor 
elégedett azzal, hogy korábban 
pályakerékpárban, a 4000 méteres 
üldözéses futamban ezüstérem-
mel gazdagította dicsőséglistáját. 
Magyarország ugyanakkor tegnap 
paralimpiai bajnokot ünnepelt: 
Ekler Luca világcsúccsal nyerte 
meg az aranyérmet távolugrásban. 
A 22 éves atléta a magyar küldött-
ség kilencedik érmét – a negyedik 
aranyat – szerezte. Románia, 
mint ismeretes, Novák ezüstérme 
mellett egy bronzot szerzett Alex 
Bologa cselgáncsozó révén.
 
Vlagyimir Golovin lett 
a kézilabdázók kapitánya
Vlagyimir Golovin, az MTK vezető-
edzője lett Magyarország női kézi-
labda-válogatottjának új szövetségi 
kapitánya – jelentette be tegnap 
a sportági szövetség. Az odesszai 
születésű, ukrán–magyar kettős 
állampolgárságú, 1992 óta Magyar-
országon élő és dolgozó Golovin 
Elek Gábort váltja a válogatott élén. 
A Ferencváros vezetőedzőjének 
irányításával a női kézilabda-vá-
logatott tavasszal kijutott a tokiói 
olimpiára, ahol a minimális elvá-
rást teljesítve bejutott a negyed-
döntőbe, a nyolc között Norvégia 
jelentette a végállomást. Az 51 
éves Golovin megbízatása a 2024. 
decemberi, magyar–osztrák–svájci 
közös rendezésű Európa-bajnok-
ság végéig szól. „A 2021–2022-es 
szezonban párhuzamosan az MTK 
csapatát is irányítom, ameddig a 
klub meg nem találja az utódomat, 
és nem sikerül megfelelő módon 
rendezni az edzőkérdést. A válo-
gatottal a fő célunk a következő 
három évben a párizsi olimpiára 
való kijutás. Ebben összhangban 
voltak a szövetség és a jelenlegi 
klubom elképzelései és a saját cél-
jaim is. Készülök az Eb-selejtezőkre 
és a decemberi világbajnokságra, 
hamarosan összeáll a csapat stábja 
is” – idézte Golovint a kézilab-
da-szövetség honlapja. Az új 
szakvezető októberben találkozik 
először a kerettel, a csapat októ-
ber 6-án hazai pályán Portugália, 
október 10-én idegenben Szlovákia 
ellen lép pályára Eb-selejtezőn, 
majd a novemberi vb-felkészülést 
követően decemberben Spanyolor-
szágban szerepel a vb-n, ahol cél a 
negyeddöntőbe jutás.
 
Halep továbbjutott a US Openen
Továbbjutott Simona Halep a 
New Yorkban zajló amerikai nyílt 
teniszbajnokság első fordulójából, 
miután 6:4, 7:6-ra legyőzte az olasz 
Camila Giorgit. A korábbi világel-
ső, kétszeres Grand Slam-győztes 
román klasszis, mint ismeretes, 
komoly sérülés után tért vissza. 
Jelenleg a 12. kiemelt. Az első ver-
senynapon pályára lépett további 
három román teniszező, Irina 
Begu, Ana Bogdan és Gabriela 
Ruse nem jutottak tovább.




