
 Sport 2021. október 6.
szerda 11

» RÖVIDEN

Üzbég válogatott vízilabdázóval
erősített a Nagyváradi VSK
Az üzbég válogatott csapatkapitá-
nya, Kirill Rustamov csatlakozott 
tegnap a Nagyváradi VSK vízilab-
dacsapatához. Az 1995-ben szüle-
tett jobbkezes pólós korábban nem 
játszott Romániában, megfordult 
viszont magyarországi, ausztrál, 
kazah, izraeli, görög, francia és 
orosz együttesekben. Izraelben 
bajnokságot is nyert, míg Oroszor-
szágban kupagyőzelmet ünnepelt. 
Rustamov a negyedik légiós lett 
a Körös-partiak keretében, ahol a 
szerb Lazar Brakocevic és Mateja 
Asanovic mellett a kazah Murat 
Shakenov szerepelnek. Az együttes 
hétvégén Bajnokok Ligája-selejte-
zőt vív a horvátországi Splitben, 
ahol a házigazda Jadran mellett 
a Barcelona és a Primorac Kotor 
lesznek az ellenfelei péntektől az F 
csoportban. A négyesből az első két 
helyezett jut tovább a playoffb  a.

Erste Liga: a Sportklub kikapott,
a Brassó nyert
A Ferencváros után az Újpestnek 
is sikerült legyőznie hazai pályán 
a címvédő Csíkszeredai Sportklub 
gárdáját a jégkorong-Erste Liga 
alapszakaszában. A hargitai csapat 
3-1-re kapott ki hétfő este. Ezalatt 
a Brassói Corona 4-3-ra felülmúlta 
idegenben a DVTK Jegesmedvéket. 
A bajnokság pénteken Sportklub–
Brassó rangadóval folyatódik.

Hazai pályán kezdenek
a váradi kosárlabdázók
Hazai pályán kezdi a FIBA Euro-
kupájának főtáblás küzdelmeit a 
Nagyváradi VSK férfi  kosárlabda-
csapata: a Körös-parti együttes ok-
tóber 13-án a Legia Varsót fogadja 
a H csoportban. Azt követően a 
Porto, majd a Szolnoki Olajbányász 
vendége lesz. A visszavágókat 
idegenben kezdi, de november-
ben hazai környezetben játszik az 
utolsó két fordulóban. A Bajnokok 
Ligája főtábláján szerepelő Kolozs-
vári U-BT lapzártánk után a török 
Darussafaka Sport Kulubut fogadta 
a G csoport első fordulójában, 
majd az olasz Brindisi és az izraeli 
Hapoel U-Net Holon vendége lesz.

Fenntartható szintetikus
üzemanyagra váltana az F1
Száz százalékban fenntartható, 
szintetikus üzemanyaggal működ-
hetnek a közeljövőben a Forma–1-
es autós gyorsasági-világbajnok-
ság versenyautói. A bajnokság 
hivatalos honlapjának tegnapi 
közleménye alapján jövőre már 
etanolt is tartalmazó, úgynevezett 
E10-es üzemanyaggal működnek 
majd az autóik, de a cél, hogy 
2030-ra száz százalékban környe-
zetbaráttá váljanak. Ennek érdeké-
ben egy olyan laboratóriumban 
előállított üzemanyag kifejleszté-
sén dolgoznak, amely nem igényli 
a jelenleg használatos motorok 
átalakítását. A Motorsportmaga-
zine.com hozzátette: az új üzem-
anyag a 2025-ös motorszabályok 
életbelépése után „mutatkozhat 
be”, akkor, amikor a Porsche és 
a Volkswagen is csatlakozik a 
„száguldó cirkuszhoz”. Előbbi, 
amúgy egy chilei központ építését 
is kilátásba helyezte a szintetikus 
üzemanyag előállításához.

Liga 3-as együttest húzott a címvédő

A Nagybányai Minaur személyében harmadosztályos 
ellenfelet kapott a Craiovai Universitatea élvonalbeli 
labdarúgócsapata a Román Kupa nyolcaddöntőjében. 
Az előző körben a Kolozsvári CFR-t kiejtő oltyán együttes 
mellett a Liga 2-ben szerepelő Hermannstadt is harmadik 
ligás gárda ellen folytatja, miután a Filiași gárdáját húzta 
a tegnapi sorsolás alkalmával. Az élvonalbeli alakulatok 
közül a Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK az ugyancsak Liga 
1-es Craiovai U 1948 vendége lesz, de elkerülte például az 
FCSB-t, amelyik a Voluntari otthonába látogat. Az október 
27-ei nyolcaddöntőkben rendeznek még Buzău–Călărași, 
Temesvári Poli–Rapid, Argeș FC–Dinamo és Iași–Chindia 
Târgoviște összecsapásokat is.

Hitelesítették a Sepsiszent-
györgyi Sepsi OSK új stadion-
ját. Miután a péntekre tervezett 
avatót lemondták, a Voluntari 
elleni Liga 1-es mérkőzés lesz 
az első futballmeccs a három-
székiek új otthonában.

» HORVÁTH BÁLINT OTTÓ

H itelesítették a Sepsiszent-
györgyi Sepsi OSK stadion-
ját, ezért soron következő 

első hazai mérkőzését már új ott-
honában játszhatja a Liga 1-es fut-
ballcsapat – jelentette be a klub a 
közösségi oldalán. A közel 8500 
férőhelyes arénát magyarországi 
támogatással, 2019-ben kezdték el 
építeni. Most péntekre tervezték a 
hivatalos felavatását a Dunaszer-
dahelyi DAC elleni barátságos mér-
kőzéssel, de azt, mint ismeretes, 
a koronavírus-járvány miatt múlt 
héten lemondták. Ezért az első ta-
lálkozót az október 15-ei hétvégén, 
a Voluntari ellen játsszák majd le az 
új arénában.

Érdekesség, hogy a háromszéki 
klub 2018 márciusában ugyancsak 
az Ilfov megyeiek ellen avatta fel 
az élvonalban a felújított Szemerja 
lakótelepi stadiont. Az a mérkőzés 
2–2-es döntetlennel zárult a baj-
nokság alsóházi rájátszásában, és 
a klubtulajdonos Diószegi László 

A VOLUNTARI ELLEN JÁTSSZÁK AZ ELSŐ MÉRKŐZÉST AZ ÚJ SEPSISZENTGYÖRGYI STADIONBAN

Hitelesítették a Sepsi OSK otthonát

Elkészült. A Sepsi OSK új stadionja zöld jelzést kapott a mérkőzések rendezéséhez

» Az első talál-
kozót az október 
15-ei hétvégén, 
a Voluntari ellen 
játsszák majd le 
az új arénában.

reméli, hogy ha időben helyreállnak 
a dolgok a klub háza táján, ezúttal 
sikerül megszerezni a győzelmet. A 
jelenlegi szabályok szerint a stadi-
on befogadóképességének 50 szá-
zalékában lehetnek nézők azokon 
a településeken, ahol nem érte el a 
hat ezreléket a fertőzöttek száma. A 
kormány múlt hét végén meghozott 
döntései nyomán csak a beoltottak 
és a betegségen átesett személyek ve-
hetnek részt a mérkőzéseken, tehát 
nagyjából négyezer néző foglalhat 
helyet az új stadion lelátóin. Mivel 
azonban Székelyföldön alacsony a 
beoltottak száma, vélhetően ennél 
jóval kevesebben látogatnak majd 
ki az új stadionban rendezendő első 
mérkőzésre. „Amikor már azt hittem, 
hogy végre valamelyest normalizáló-
dik a helyzet, és újra megtelhetnek a 
stadionok, az újabb szigorításokkal 
sajnos egyre inkább térünk vissza 
a korábbi állapotokhoz” – fejezte ki 
sajnálatát a klubelnök.

A csapat, mint ismeretes, Leo Gro-
zavu múlt heti menesztése óta veze-
tőedzőt keres. Diószegi közölte, hogy 
még vár Bölöni László válaszára, de 
ha a Franciaországban élő, erdélyi 
szakember nem vállalná el a fela-

datot, akkor holnaptól elkezdenek 
más edzőkkel is tárgyalni. „Látták, 
hogy a Sepsi OSK az előző idényben 
bejutott a Konferencia Ligába, ezért 
egyes edzők nagyon elszállnak, és 
olyan béreket kérnek, hogy azt le-
hetetlen megadni, a klubunk nem 
szerződtethet húszezer eurós fi zetést 
kérő szakvezetőt, mert akkor utólag 
csak egy nagy mínuszt fogunk ge-
nerálni magunknak, és elkezdődik 
a lejtmenet. Nem szeretnénk azon 
klubok közé tartozni, amelyek nagy 
fi zetéseket ígérnek, és aztán azt nem 
adják meg. Tudatosan kell választa-
nunk és gazdálkodnunk” – mondta 
a Sepsi OSK tulajdonosa. Arról már 
beszámoltunk, hogy egy tíz nevet 
tartalmazó listáról szemezgetnek, a 
potenciális edzőjelöltek között szere-
pel Costel Gâlcă, Nicolae Dică, Mihai 
Teja és a Kolozsvári CFR-től nemrég 
menesztett Marius Șumudică is. Ma-
gyarországon dolgozó szakember is 
van a kiszemeltek között, ugyanak-
kor Diószegi fontosnak tartja, hogy 
Grozavu utódának legyen tapasz-
talata a hazai labdarúgásban, mert 
céljuk változatlanul az, hogy az idei 
szezonban is a felsőházi rájátszás-
ban szerepeljenek.
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» KRÓNIKA

Kártékony lenne a női futballra 
nézve, ha a Nemzetközi Lab-

darúgó-szövetség (FIFA) kétévente 
rendezné meg a világbajnokságokat 
– fogalmazott a héten kiadott közle-
ményében az Európai Labdarúgó-szö-
vetség (UEFA). Állásfoglalását tíz 
európai országos szövetség, köztük 
a Romániáé is aláírta, de az Európai 
Klubok Egyesülete is azon a vélemé-
nyen van, hogy ha az eddigi négy év 
helyett felére csökkentenék a vébék 
ciklusát, az mind sportszakmai, mind 
gazdasági szempontból negatív ha-
tással lenne a női labdarúgás fejlődé-
sére. A szervezet emlékeztetett arra, 
hogy a versenynaptár már jelenleg is 
túlzsúfolt, ezért a FIFA elképzelése 
veszélyeztetné a sportolók egészsé-

gét. Ezen túlmenően a felnőtt tornák 
elvonnák a refl ektorfényt az utánpót-
lástornákról és az országos esemé-
nyektől, a piac túlterhelésével pedig a 
női futball támogatása kevésbé lenne 
csábító a szponzoroknak. A gazda-
ságilag költséges esemény növelné 
a már meglévő szakadékot a futball-
nagyhatalmak és a kevésbé fejlett ál-
lamok csapatai között, megzavarná a 
sportág „ökoszisztémáját”.

Ismeretes, hogy a FIFA tavasszal 
rukkolt elő azzal az elképzeléssel, 
hogy a világbajnokságokat az eddigi 
négy év helyett kétévente rendezzék 
meg. Tervét pénzügyi és szakmai 
érvekkel támasztotta alá, de ötlete 
heves vitát váltott ki világszerte. Első-
sorban az európai szervezetek ellen-
zik a módosítást, bojkottal is megfe-
nyegették a nemzetközi szövetséget, 

ha az gyakorlatba akarná ültetni a 
projektet. A kontinentális egységet a 
franciák törték meg, amikor Noel Le 
Graet, a sportszövetség elnöke pár 
napja azt nyilatkozta a L’Equipe-nek, 
hogy neki nincs semmilyen ellenveté-
se a kétévente rendezendő vébékkel 
szemben.

A futballvilág jelenleg épp a 2022-es 
világbajnoki csoportselejtezők újabb 
fordulóira készül. Köztük Románia 
pénteken Németországban lép pá-
lyára, míg Magyarország szombaton 
fogadja az albánokat.  Négy alakulat, 
Franciaország, Olaszország, Spanyol-
ország és Belgium viszont a Nemzetek 
Ligája négyes döntőjét játssza. Az ola-
szok házigazdaként ma a spanyolok-
kal játszanak az elődöntőben, majd 
holnap a franciák játszanak a belgák-
kal a vasárnap esti fi náléért.

Újabb érvek a biennálés futballvébék ellen

» Az UEFA-sze-
rint a kétévente 
rendezendő fel-
nőtt világbajnok-
ságok elvonnák 
a refl ektorfényt 
az utánpótlás-
tornákról és az 
országos esemé-
nyektől.




