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Aranyliga a sporttehetségekért
Az országos sportstratégia kidol-
gozását jövő év márciusára terve-
zik, de már januártól indulhatnak 
olyan projektek, amelyek a hazai 
sportélet fellendülését céloz-
zák. Erről Novák Károly Eduárd 
sportminiszter beszélt csütörtöki 
nagyváradi sajtótájékoztatóján, 
bejelentve, hogy létrehozzák az 
úgynevezett aranyligát az ország 
élsportolói számára, hogy azok 
a lehető legjobb körülmények 
között edzhessenek. A projekt a 
Román Olimpiai és Sportbizottság 
(COSR) révén, a sportminisztéri-
um fi nanszírozásával valósulhat 
meg. Azt is tervezi, hogy jövőre 
már a futballakadémiák pénzügyi 
támogatásához is hozzájárul majd 
a szaktárca, de a parasportágak 
büdzséjét is kiegészítenék. Ezt 
kiegészítendő, az iskolai szünetek 
alkalmával egyhetes sporttábo-
rokat fognak majd szervezni a 
megyei sportegyesületek révén a 
helyi önkormányzatokkal együtt-
működve. Az első próba télen 
lesz, amikor is a megyeszékhelye-
ken korcsolya- vagy úszótábort 
szerveznek, de ott ahol ezekre 
nincs lehetőség, más sportágat 
választanak.

Vereséggel kezdett Európában
a Nagyváradi VSK
Vereséggel kezdett a Nagyváradi 
VSK férfi  kosárlabdacsapata a FIBA 
Európa Kupa H csoportjában: a Kö-
rös-parti együttes 76:66 arányban 
maradt alul hazai környezetben a 
Legia Varsóval szemben. Cristian 
Achim edző elismerte, hogy ellen-
felük megérdemelten nyert, saját 
együttese „nem talál önmagára”. 
„Egyértelmű, hogy javulnunk kell. 
Mindegy, kivel játszunk, többet kell 
nyújtanunk annál, mint amit most 
nyújtunk” – mondta a váradiak 
szakvezetője. A csapat október 
20-án az FC Porto vendége lesz a 
második fordulóban.

Új fejezet kezdődik a Sepsi 
OSK élvonalbeli labdarúgócsa-
patának történetében, amikor 
szombaton lejátsszák első 
bajnoki mérkőzésüket az új 
stadionjukban. A klubtulajdo-
nos Diószegi László győzelmet 
vár ezen a találkozón.

» KRÓNIKA 

Ú j stadionban, új edzővel – a 
bemutatkozások napja lesz 
a szombati a Sepsi OSK élvo-

nalbeli labdarúgócsapatának életé-
ben, hiszen amellett, hogy vadonat-
új arénájukban fogadja a Voluntari 
gárdáját a Liga 1-es bajnokság 12. 
fordulójában, Cristiano Bergodinak 
is ez lesz az első megmérettetése 
a sepsiszentgyörgyiek kispadján. 
Az olasz szakembert, mint isme-
retes, a válogatottak világbajnoki 
selejtezői miatt tartott szünet alatt 
szerződtették le vezetőedzőként Leo 
Grozavu helyére, célja pedig, hogy a 
döntetlenek sorozatát megtörje egy 
győzelemmel. A Kovászna megyei 
piros-fehérek 10 ponttal a 12. helyen 
állnak az összetettben, miközben 
a Voluntari 21 ponttal a negyedik a 
szombaton 16.30-kor rendezendő 
találkozó előtt. A stadiont amúgy 
csütörtök délután a Sepsi Rádióban 
online, a klub hivatalos oldalán 
közzétett videofelvétel révén már 
bemutatták a nagyközönségnek. A 
tulajdonos Diószegi László jelezte, 
a csütörtöki edzés előtt még senki 
sem használta a gyepszőnyeget, 
szombaton pedig győzelmet vár. 
„Megadatott a játékosoknak, hogy 
ide jöhessenek ebbe a gyönyörű 
erődbe, ezért elvárom, hogy meg-

LIGA 1: GYŐZELMET VÁRNAK AZ ÚJ EDZŐVEL FELÁLLÓ SEPSISZENTGYÖRGYIEK AZ ÚJ STADIONJUKBAN

Új fejezetet nyit a Sepsi OSK

Beköltöznek. „Új erődjében” játszik hétvégén a Sepsi OSK élvonalbeli labdarúgócsapata

» „Megada-
tott a játéko-
soknak, hogy 
ide jöhessenek 
ebbe a gyönyörű 
erődbe, ezért 
elvárom, hogy 
megszakadjanak 
a pályán, hogy 
végre tíz meccs 
után győzzenek” 
– mondta Diósze-
gi László.

szakadjanak a pályán, hogy végre tíz 
meccs után győzzenek. Érzik ők is, 
hogy egy új fejezet indul. Mindnyá-
juknak a tudtára adtam, hogy min-
dent bele kell adjanak” – mondta a 
klubtulajdonos.

Hétvégén mutatkozik be az újonc 
Craiovai U 1948 új vezetőedzője, az 
Adrian Mutu helyére érkezett Flavi-
us Stoican is. Az oltyán együttes-
nek jelenleg kilenc pontja van, a 17 
pontnál tartó UTA vendégeként lép 
pályára vasárnap, 17.30-kor. Rögtön 
azt követően, 20.30-kor kezdődik 
majd a Rapid–Kolozsvári CFR rang-
adó, de az előtte való nap, 20.30-kor 
kezdődő FCSB–Mioveni összecsapás 
is érdekes lesz, miután Edi Iordă-
nescu edző mellett több játékosnak 
is pozitív lett a koronavírustesztje. 
Sajtóbeszámolók alapján akár nyolc 
futballista is hiányozhat a fővárosiak 
keretéből szombaton, de a karantén-
kötelezettség miatt akár a jövő heti 
találkozót is ki kell majd hagyniuk. 

Ez utóbbi meccsen lehet, hogy már 
a szurkolótáborát is nélkülöznie kell 
a bukaresti csapatnak, mert a hazai 
ultrások bojkottálni akarják a talál-
kozókat, amiért a járványügyi szabá-
lyok szerint negatív teszteredmény 
felmutatása már nem elégséges a 
belépéshez; ott ahol a fertőzési ráta 
meghaladja a hat ezreléket, csak be-
oltottak vagy a koronavírus-fertőzé-
sen már átesett személyek vehetnek 
részt a sporteseményeken. Ez amúgy 
világszerte több helyen hasonlóképp 
működik, Brazíliában például még 
az államelnököt sem engedték be 
hétvégén a Santos futballmérkőzésé-
re, mert nincs beoltva.

A Liga 1 12. fordulójában pénteken 
20.30-kor lesz a Medgyes–Dinamo 
találkozó, vasárnap Argeș–Farul 
összecsapást rendeznek 15 órakor, 
majd hétfőn Botoșani–Chindia 
(17.30) és Craiovai Universitatea–
Clinceni (20.30) párosítás szerint 
lépnek pályára.

FO
TÓ

: 
PI

NT
I A

TT
IL

A

» G. I.

Történelmi pillanatok következnek 
a gyergyószentmiklósi ökölvívás 

életében: jövő héten ünnepélyesen 
felavatják az Erdélyi Godako Ökölvívó 
Sportközpont épületét, majd novem-
ber elején az U14-es korosztály orszá-
gos bajnokságának adnak otthont.

Világszínvonalú feltételek állnak 
majd a bokszolók rendelkezésére az 
október 22-én – 15 órától  – átadandó 
Erdélyi Godako Ökölvívó Sportköz-

pontban, ahol a remények szerint 
olimpiai és más világversenyek baj-
nokai nőnek majd fel. A létesítmény a 
magyar kormány támogatásával épült 
fel. 2020 nyarán volt az alapkőletétel, 
és idén áprilisban már be is fejeződtek 
a munkálatok, azóta pedig beszerez-
ték a szükséges felszereléseket, eszkö-
zöket is. Az eredeti tervek szerint júli-
usban lett volna az avatóünnepség, de 
ezt az Erdélyi Godako Ökölvívó Sport-
klub zsúfolt versenyprogramja miatt 
erre az októberi időpontra halasztot-

ták. A sportközpont ugyan elsősorban 
az ökölvívást szolgálja, de adottságait, 
felszereltségét igénybe vehetik majd 
más sportágak képviselői is. Az ava-
tóünnepségen jelen lesznek minda-
zok, akik hozzájárultak a létesítmény 
megvalósulásához, de a magyar sport 
több neves személyiségét is várják. Az 
esemény nyilvános, és több bemutató 
jellegű ökölvívó-mérkőzést is szervez-
nek majd.

A november 2–7-ei U14-es bajnok-
ságot egyelőre nem az új sportköz-

pontban, hanem a Basilides Tibor 
Sportcsarnokban rendezik meg, de 
különleges esemény lesz így is, hi-
szen ebben a sportágban még nem 
volt ilyen rangos viadal a városban, 
több mint 300 részvevőre (sportoló-
ra, edzőre) számítanak. A versenyen 
a házigazda Erdélyi Godako Ökölvívó 
Sportklub tíz sportolóval indul, közü-
lük öten éremesélyesek, öten pedig 
most mutatkoznak be ebben a korosz-
tályban – tudtuk meg Huszár Árpád, 
klubvezetőtől.

Sportközpontavatásra készül a gyergyói ökölvívás

» A sportköz-
pont ugyan első-
sorban az ököl-
vívást szolgálja, 
de adottságait, 
felszereltségét 
igénybe vehetik 
majd más sportá-
gak képviselői is.




