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» RÖVIDEN

ROMÁNIA NÉMETORSZÁGBAN, MAGYARORSZÁG HAZAI PÁLYÁN FOGADJA ALBÁNIÁT A VB-SELEJTEZŐBEN

Stoican ült le a Craiovai U 1948
focicsapatának kispadjára
Flavius Stoican lett a Craiovai U
1948 élvonalbeli labdarúgócsapatának vezetőedzője. A 44 éves
szakember a szezon végéig szóló
szerződést kötött a Liga 1 újoncával. Azt az Adrian Mutut váltja
a kispadon, akinek az irányítása
mellett az együttes tizenegy forduló
alatt mindössze kilenc pontot
gyűjtött, és ezért a 13. az összetettben. Stoican október 17-én, az UTA
vendégeként mutatkozik be az U
1948 kispadján, majd a Medgyes
elleni bajnoki után a Román Kupa
nyolcaddöntőben a Sepsi OSK-val
mérkőzik meg. Utóbbi alakulat
szintén új edzőt keres a folytatáshoz a korábban menesztett Leo
Grozavu helyére.

Jó védekezés okozhat meglepetést
Magyarország visszavágást
céloz az Albánia elleni világbajnoki csoportselejtezőben,
Románia labdarúgó-válogatottjának ugyanakkor kevés esélyt
adnak Németország ellen.
» HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Úton a vébére. Kevés esélyt jósolnak Romániának a németek ellen

»

Adrian Mutu
rámutatott arra,
hogy nem is
lesz kérdéses,
hogy a németek
irányítják majd a
játékot, ellenük
csak akkor van
esély nyerni, ha
a védelem hibátlanul működik,
és kihozzák a
maximumot az
ellentámadásokból.

szág 15, Örményország 11, Macedónia 9, Izland 4, Liechtenstein pedig
1 pontnál tart. A német–román-mérkőzéssel egy időben Liechtenstein a
macedónokat, Izland pedig az örményeket fogadja.
Magyarország, mint ismeretes, az
albánoknak szeretne szombaton –
21.45-től –, hazai pályán visszavágni
a szeptemberi vereségéért. Jelenleg
10 ponttal állnak az I csoport negyedik helyén, miközben Anglia 16, Albánia 12, Lengyelország 11, Andorra
3, San Marino 0 pontnál tartanak
a hatosban. Utóbbi együttes Lengyelországban játszik szombaton,
miközben az Eb-ezüstérmes angolok Andorra vendégei lesznek. Arról
már beszámoltunk, hogy a piros-fehér-zöldek szövetségi kapitánya,
Marco Rossi több játékost is sérülés
miatt ki kellett hagyjon a keretéből,
jó hír viszont, hogy Willi Orbán meggyógyult, és csütörtökön csatlakozott
a Telkiben készülő válogatotthoz.
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émetország lesz Románia
labdarúgó-válogatottjának
pénteki ellenfele a világbajnoki csoportselejtezőkben. A Hamburgban 21.45-kor kezdődő összecsapásra, mint ismeretes, egy olyan
keretet hívott össze Mirel Rădoi
szövetségi kapitány, amely tizenegy ponton eltér a szeptemberben
pályára lépett alakulattól. A Nationalelf mestere, Hansi Flick szerint
a sokat bírált román kollégája jó
munkát végez a kék-sárga-pirosaknál, támadó szellemű futballra
neveli őket, ezért nekik nyomás alá
kell majd helyezniük ellenfelüket
a siker elérése érdekében. Ugyanakkor a hazai szakemberek közül
Adrian Mutu rámutatott arra, hogy
nem is lesz kérdéses, hogy a németek irányítják majd a játékot, ellenük csak akkor van esély nyerni,
ha a védelem hibátlanul működik,
és kihozzák a maximumot az ellentámadásokból. „Soha se lesz jó labdabirtoklásod Németország ellen.
Ezt felejtsük el. Nem vagyunk elég
erősek ahhoz, hogy irányítsunk
egy németek elleni meccset. Nem
is tudom, honnan ez az elvárás.
Az észak-macedónok sem folyamatos támadásokkal borították
fel a papírformát” – nyilatkozta
a DigiSportnak. Hat forduló után
Románia 10 ponttal a harmadik
helyen áll a J csoportban. Németor-

A selejtezőcsoportokból, mint ismeretes, csak az első helyezettek
kvalifi kálnak automatikusan a jövő
évben rendezendő katari seregszemlére, a második helyezettek, valamint
három, Nemzetek Ligájából érkező
együttes kétlépcsős pótselejtezőn
válthat jegyet arra a seregszemlére,
amelyre a szervezők eddig már 200
milliárd dollárt költöttek. A Nemzetek Ligájában amúgy jelenleg épp a
négyes döntőt rendezik Olaszországban, de az már a szerdai elődöntő
után eldőlt, hogy a házigazdák vasárnap csak bronzmeccset vívhatnak,
mert 2-1-re kikaptak a spanyoloktól.
Az Európa-bajnoki címvédő az első
félidő végén emberhátrányba került,
37 mérkőzésen át tartó veretlenségi
sorozata szakadt meg ezzel a találkozóval. Lapzártánk után Belgium–
Franciaország elődöntőt rendeztek.
A győztes vasárnap, 21.45-kor lép pályára a döntőben. A bronzmérkőzést
aznap 16 órakor rendezik.

Novák Eduárd: tervezetlen a romániai sportélet
» KRÓNIKA
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romániai sportéletben nem tudnak, vagy nem szokták meg, hogy
tervezett stratégia mentén dolgozzanak – állapította meg Novák Károly
Eduárd sportminiszter azt követően, hogy kézhez kapta a szaktárca
alárendeltségébe tartozó kluboknál
végzett kivizsgálás eredményeit. A
48 egyesületből 45-nél léteztek rövid
és középtávú fejlesztési programok,
de a kimutatások arra utalnak, hogy
ezek csak kerettervek voltak, nem
pedig szakosztályokra lebontott,
részletes cselekvési stratégia, konkrét célokkal és határidőkkel. Nem
voltak megbízott személyek, akik a
gyakorlatba ültetésért feleltek volna,
mint ahogyan a projektek alakulását
sem monitorizálták. „Mindez arra
enged következtetni, hogy a romániai sportélet nincs hozzászokva, hogy
strategikusan működjön. Hogyan is
várhatunk el így eredményeket? Az
országos sportstratégia, profi, koherens, szervezett és korszerű módon
újraindítja majd az ágazatot” – idézte a sportminisztérium közleménye
Novákot.

»

„A romániai
sportélet nincs
hozzászokva,
hogy strategikusan működjön. Hogyan is
várhatunk el így
eredményeket?
Az országos
sportstratégia,
proﬁ, koherens,
szervezett és
korszerű módon
újraindítja majd
az ágazatot” –
idézte a sportminisztérium
közleménye
Novákot.

A szaktárca a fennhatósága alá tartozó klubok 2018 januárja és 2020 decembere közötti időszak tevékenységét
vonta górcső alá, az így nyert adatokat
az országos sportstratégia kidolgozásához is felhasználják majd. A kimutatás alapján pozitívumokat is találtak,
de elsősorban a hiányosságokra figyeltek, amelyeket észleltek mind a szervezés, mind a költségvetés felhasználási
módjában. „Kiderült többek között,
hogy 410 szakosztály közül 34 egyáltalán nem működik. Sem sportolókat,
sem edzőket nem foglalkoztat” – olvasható a közleményben, amely azt is
kiemeli, hogy az igazgatók mindössze
felének van sportegyetemi végzettsége. „Arra a következtetésre jutottunk,
hogy a sportszakemberek hiánya rossz
hatással van a versenyszervezésre
és az edzők elszámoltatására. Egyes
helyzetekben a versenynaptárak roszszul voltak kidolgozva, és nem voltak
jóváhagyva a szaktárca szakbizottságával, holott az alapvető követelménye a költségvetés kialakításának” –
mutatott rá a problémákra a szaktárca.
Kiemelték azt is, hogy azon túlmenően, hogy egyenlőtlen edzői bérezést
tapasztaltak, a szakemberek többsége
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már idős, a fiataloknak pedig nagyon
kevés lehetőségük van ezen feladatkörök betöltésére. Hiányoznak az edzéstervek, ami negatívan hat az eredményekre. Ezt igazolja, hogy rendkívül
kevés nemzetközi sikert jegyeztek az
elmúlt időszakban. Kivételt képez az
atlétika, a cselgáncs, a birkózás, a vívás, a kajak-kenu, a kosárlabda, az
ökölvívás, az úszás, a röplabda, a tenisz, az evezés, a bob és a teremlabdarúgás, amely foglalkozott az utánpótlás-fejlesztéssel.
Az állami költségvetésből kiutalt
büdzsé oroszlánrésze amúgy 2019-ben
az alkalmazottakkal járó költségekre
„folyt el”, sportfelszerelésre 4 százalékot, sporttevékenységre 35 százalékot fordítottak. „Egészen addig, amíg
nincs egy átfogó, országos sportstratégia nem beszélhetünk eredményességről, mert nincs egy egységes és
konzekvens álláspont, ami fejlődést
eredményezne” – állapította meg a
szaktárca közleménye, hangsúlyozva,
hogy a kidolgozásra váró cselekvési
terv célja, hogy Románia visszakerüljön a világ sportélvonalába, és a 2032es nyári olimpián már a legjobb tíz ország között zárjanak a ranglistán.

Győzelemmel kezdték
a kézi-Eb-selejtezőt
Románia és Magyarország női
kézilabda-válogatottjai győzelemmel kezdték a 2022-es Európa-bajnoki csoportselejtezőket. Előbbi
26-19-re múlta felül Mioveni-ben a
Feröer-szigeteket, míg utóbbi Portugália ellen nyert Érden 34-24-re.
A második fordulóban, vasárnap,
a piros-fehér-zöldek Szlovákia
vendégei lesznek, míg a kék-sárga-piros együttes Ausztriában lép
pályára. Románia a dánokkal teljes
2. csoportban, Magyarország pedig
a spanyolokat is soraiban tudó 5.
kvartettben szerepel.
Magyar bajnokságban indulnak
a gyergyói rókalányok
Történelmi mérföldkőhöz érkezett a gyergyószentmiklósi női
jégkorong: a Fox Hockey csapata
a magyarországi versenyrendszerben is bemutatkozik. Szombaton
és vasárnap hazai pályán kezdik
el az U25A bajnokság (második
értékcsoport) küzdelmeit. A Fox
Hockey első ellenfele a Rampage
Woman’s Hockey nevű csapat,
amely idén alakult a veszprémi és
a székesfehérvári jégkorong-egyesület közös szervezésében, a
Dunántúlon működő jégkorongklubok együttműködésével. A Fox
Hockey–Rampage WH mérkőzések
szombaton 18, vasárnap 11 órakor
kezdődnek a gyergyószentmiklósi
csarnokban. „Nem ismerjük az
ellenfelet, csak azt tudjuk, hogy
több csapatból válogatták össze a
játékosokat, így mi is kíváncsian
várjuk, hogy mi is fog történni
ezen a két mérkőzésen” – fogalmaz
Laczkó Levente, a gyergyóiak csapatvezetője. A bajnokságban még
a MAC Budapest Marilyn, a KMH, a
KSI és a Ferencváros szerepel, és az
alapszakasz után az első négy jut
tovább a középszakaszba. Ennek
sorrendje szerint derül ki, hogy
kik játszanak a döntőben, illetve
a bronzérmekért. A versenykiírás
szerint alapvetően 25 év alatti női
jégkorongozók bajnoksága ez, de
nyolc idősebb játékos is szerepeltethető, azaz a gyergyói keretből
mindenki játszhat.

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Őszinte részvétünket fejezzük ki munkatársunknak, Kajcsa Emesének édesapja elhunyta miatt érzett fájdalmában. A Krónika
munkaközössége.

