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Max Verstappen nyerte
a Holland Nagydíjat
A hazai közönség előtt szereplő 
Max Verstappen, a Red Bull ver-
senyzője nyerte a vasárnapi For-
ma–1-es Holland Nagydíjat, ezzel 
átvette a vezetést az összetett-
ben. Az MTI beszámolója alapján 
a 23 éves holland pilótának ez 
az idei hetedik és pályafutása 
17. futamgyőzelme. Verstappen 
mögött a címvédő és hétszeres 
világbajnok Lewis Hamilton, a 
Mercedes brit versenyzője lett a 
második, aki így három ponttal 
marad le az összetettben holland 
ellenfelétől. A harmadik helyen 
Hamilton csapattársa, a fi nn 
Valtteri Bottas végzett. Mögöt-
tük sorrendben Gasly, Leclerc, 
Alonso, Sainz, Pérez, Ocon és 
Norris végeztek a legjobb tíz kö-
zött. A világbajnoki sorozat jövő 
hétvégén Monzában, az Olasz 
Nagydíjjal folytatódik.
 
Győzelemmel kezdett
a Bukaresti CSM
Győzelemmel kezdte a hazai 
élvonalbeli kézilabda-bajnoksá-
got a Bukaresti CSM női csapata: 
a címvédő fővárosi együttes 
25-23-ra felülmúlta hazai pályán 
a Bukaresti Științát. A Bajnokok 
Ligája-csoportkörre készülő CSM, 
mint ismeretes, egy hete megle-
petést okozott, amikor 35-29-re 
kikapott a Buzău gárdájától a Ro-
mán Kupa döntőjében. A Buzău 
amúgy a Virágok Ligája első for-
dulójában a Besztercét múlta fe-
lül 25-23-ra, de a Disznód is nyert 
30-24-re a Nagybányai Minaurral 
szemben. A Râmnicu Vâlcea–
Craiova összecsapás 29-29-es 
döntetlennel ért véget. A második 
forduló Beszterce–Bukaresti CSM 
összecsapását már ma lejátsszák. 
Ezt a TVR 1 18.30-kor közvetíti 
élőben. A hazai férfi kézilabda-él-
vonal eközben a papírformának 
megfelelően alakul: a címvédő 
Dinamo két forduló után hibátlan 
mérleggel áll az összetett élén, 
ugyanakkor a Torda is mindkét 
eddigi mérkőzését megnyerte a 
Bölények Ligájában.

KEDVEZŐ CSOPORTBA KERÜLT ROMÁNIA NŐI ASZTALITENISZ-VÁLOGATOTTJA A KOLOZSVÁRI CSAPAT-EB-N

Címvédésre hangoltak Szőcsék

Kisorsolták. Andreea Dragoman és Szőcs Bernadette közreműködésével készült el a csoportbeosztás

Kedvezően alakult a közelgő 
csapat-Európa-bajnokság 
sorolása Románia női aszta-
litenisz-válogatottja számára: 
Szőcs Bernadették az Olaszor-
szággal és Belgiummal teljes B 
trióban kezdenek szeptember 
23-án. A kolozsvári kontinens-
viadalon címvédést céloznak.

 » KRÓNIKA 

H azai környezetben készül cím-
védésre Románia női asztalite-
nisz-válogatottja, szeptember 

23. és október 3. között ugyanis Ko-
lozsváron rendezik a csapat-Euró-
pa-bajnokságot. A kontinensviadal 
csoportsorolását pénteken Bukarest-
ben tartották, ahol két hazai játékos, 
Szőcs Bernadette és Andreea Drago-
man közreműködésével a kék-sár-
ga-piros együttes Olaszországot és 
Belgiumot húzta ellenfeleként a B 
csoportban. Szövetségi kapitányuk, 
Viorel Filimon szerint esélyesek 

ugyan arra, hogy ismét elhódítsák az 
aranyérmet, de óvatosnak kell lenni-
ük, mert Ausztria, Németország, Por-
tugália és Ukrajna ugyancsak rend-
kívül erős. „Nem mondhatjuk azt, 
hogy nem lesznek riválisaink. Ami-
kor hazai környezetben szerepelsz, 
előfordulhat, hogy jobban izgulsz, 
de remélhetőleg a lányok tapaszta-
lata kellő bátorságot ad majd nekik a 
szerepléshez. Nem vagyunk fi atalok, 
az érettségüknek meg kell mutatkoz-
nia” – mondta az edző. Szőcs Ber-
nadette szerint kedvező számukra a 
sorsolás, de egyik ellenfelüket sem 
becsülik alá. „Nem hibázhatunk. Egy 
valóra vált álom, hogy Romániában 
játszhatunk a csapat-Eb-n, remélem 
boldoggá tesszük majd a szurkoló-
kat” – mondta a marosvásárhelyi 
sportoló. Hozzátette: bár zsúfolt volt 
számukra az idény, erőnlétileg és 
taktikailag is felkészültek arra, hogy 
„uralmuk alá vonják Európa ázsiai 
játékosait”. Közismert ugyanis, hogy 
a kék-sárga-piros válogatott azon 
kevés európai együttesek egyike, 
amelyben nem szerepel honosított 

ázsiai asztaliteniszező, emiatt is 
volt kiemelkedő teljesítmény, hogy 
az elmúlt két seregszemlét aranyé-
remmel koronázták meg. Cristinel 
Romanescu, a Román Asztalite-
nisz-szövetség elnöke ki  emel te: na-
gyon fontosnak tartották, hogy Eu-
rópa-bajnokságot szervezhessenek 
és bebizonyítsák alkalmasságukat 
a feladatra. „A rendezés jól halad, 
most már csak a sportcélokat kell 
elérnünk. A lányok arra töreksze-
nek, hogy sorozatban harmadjára 
is Európa-bajnokok legyenek, a fi úk 
számára az a cél, hogy a legjobb öt 
között végezzenek” – mondta. A 
férfi ak mezőnyében amúgy Romá-
nia a H csoportba került, Szlovénia, 
Luxemburg és Finnország társasá-
gában. A kieséses szakaszra a cso-
portgyőztesek jutnak tovább. Ma-
gyarország a női mezőny E triójában 
Portugáliával és Horvátországgal 
találkozik majd, míg a férfi mezőny-
ben Horvátország, Csehország és 
Olaszország lesz az ellenfél a G né-
gyesben. A férfi mezőnyben Német-
ország a címvédő.

 » Szőcs Berna-
dette szerint 
kedvező szá-
mukra a sorso-
lás, de egyik 
ellenfelüket sem 
becsülik alá.
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 » H. B. O.

Véget ért a tokiói paralimpia, ame-
lyen Magyarország küldöttsége az 

éremtáblázat 18. helyén végzett. A 37+1 
fős magyar csapat összesen hat sport-
ágban (úszásban, kerekesszékes vívás-
ban, asztaliteniszben, kajak-kenuban, 
atlétikában és lövészetben) hét arany-, 
öt ezüst- és négy bronzéremmel fejezte 
be a játékokat. A hetedik aranyérmet 
pénteken Kiss Péter Pál kajakos „lapá-
tolta” be a 200 méteres táv megnyerésé-
vel. Szabó László, a Magyar Paralimpiai 
Bizottság (MPB) elnöke a magyar para-
limpiai sport aranycsapatának nevezte 
a tokióit, és úgy véli, hogy minden ver-
senyző minden versenyszámában min-
dent kihozott magából a japán főváros-
ban. „Azt mondtam a versenyzőknek a 
paralimpia előtt többször, itt Tokióban 
is, az a lényeg, hogy amikor a végén 
hazamegyünk, és egymás szemébe 
nézünk, amikor elbúcsúzunk a repülő-
téren, mindannyian azt lássuk a másik 

 » DOBOS LÁSZLÓ

Csíkkarcfalván, a Felcsíki Mű-
jégpályán készül az új szezonra 

a Csíkszeredai Sportklub jégko-
rong-együttese, de hétvégére már a 
Vákár Lajos Műjégpályán is edzésre 
alkalmas lesz a jégfelület.

Hodos Lászlótól, a Sportklub 
elnökétől megtudtuk, hogy az Er-
ste Ligában címvédő székelyföldi 
kék-fehérek a tervek szerint hazai 
pályán kezdenek, szeptember 17-én 
a Fehérvári Titánok csapatát látják 
vendégül.

„Elkezdtük a bérletek árusítását, 
amelyek megvásárlásakor kedvez-
ményben részesülnek azok, akik az 
elmúlt szezonra támogatói bérletet 
vásároltak. Ha véletlenül idén ősz-
szel a koronavírus miatt nézőszá-
mi korlátozásokat vezetnének be, 
akkor a bérletesek szintén előnyt 
élveznek majd” – hangsúlyozta Ho-
dos. Bérlet igényléséhez és kivál-

tásához szükséges a személyi iga-
zolvány. A Sportklub vezetőségétől 
megtudtuk, hogy az általuk kiadott 
bérletek csak a Vákár Lajos Műjég-
pályán és csak a Sportklub által 
szervezett Erste Liga- és román baj-
noki mérkőzésekre érvényesek.

Ugyanígy tűzte ki értékesítés-
re a Brassói Corona is a bérleteit a 
2021–2022-es szezonra, ismeretes 
ugyanis, hogy múlt héten elfogad-
ták utólagos nevezését magyar–ro-
mán között bajnokságba. Az elmúlt 
idényben döntős barcaságiak ennek 
megfelelően tovább erősítettek ke-
retükön, és hétvégén bejelentették a 
30 éves kanadai csatár, Nick Huard 
leszerződtetését. Előtte a Románi-
ában született, de a németországi 
sportéletben nevelkedett Kovács 
Mátyás leszerződtetését jelentette 
be a klub, de az orosz védő Denis 
Osipov és a kanadai csatár, Garet 
Hunt is a Cenk alattiak mezében 
várja a jövő heti idénykezdést.

szemében, hogy mindent megtettünk. 
És ez most százból százas. Itt minden 
versenyző minden versenyszámában 
mindent kihozott magából, ami benne 
volt. Ezt köszönöm nekik a leginkább. 
Azt, hogy olyan tisztességesen és odaa-
dóan csinálták végig, ahogy ezt kértük 
tőlük, és ahogy maguktól is elvárták. Ez 
a legszebb ebben a történetben” – idéz-
te az MTI a sportvezetőt.

Románia küldöttsége, mint ismere-
tes, két érmet szerzett a paralimpiai 
játékokon, ezzel a 71. helyen zárt. No-
vák Károly Eduárd sportminiszter pá-
lyakerékpárban, a 4000 méteres üldö-
zőversenyen nyert ezüstérme mellett 
a cselgáncsozó Alexandru Bologa a 
60 kilogrammos súlycsoportban szer-
zett bronzérmet.

Az éremtáblázat élén toronyma-
gasan Kína végzett, sportolói össze-
sen 207 érmet (96 arany, 60 ezüst, 51 
bronz) nyertek, megelőzve Nagy-Bri-
tanniát (41–38–45) és az Egyesült Ál-
lamokat (37–36–31).

Lezárult a paralimpiaOtthon kezd a Sportklub

 » Szabó 
László, a Ma-
gyar Paralimpiai 
Bizottság (MPB) 
elnöke a magyar 
paralimpiai sport 
aranycsapatának 
nevezte a tokióit.




