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CRISTIAN BALAJ KÉSZ ELHAGYNI AZ ANAD-OT A KOLOZSVÁRI CFR KLUBELNÖKI TISZTSÉGÉÉRT

Fellobbant a pekingi
téli olimpia lángja
Fellobbant a jövő év február
4–20-án rendezendő pekingi téli
olimpia lángja a görögországi
Olümpiában, de az eseményt
a koronavírus-járvány miatt
nézők nélkül rendezték. Az MTI
beszámolója alapján Thomas
Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke úgy fogalmazott,
hogy a járvány miatt még mindig nehéz időszakban a pekingi
téli olimpia újabb lehetőséget
teremt arra, hogy a világ népei
a béke, a barátság és a szolidaritás jegyében találkozzanak.
„Ebben a törékeny világban,
ahol a megosztottság, a konfliktusok száma és a bizalmatlanság egyre csak nő, az olimpia
hidakat épít, és sohasem állít
falakat” – mondta a NOB-vezető. Hozzátette, az ókori görögök
megértették, hogy az Ekekheiria
– azaz fegyverszünet – lehetővé teszi a játékok egyesítő
erejének kibontakozását, ezért
kell felülemelkedni a politikai
konfliktusokon. „Az olimpiai
láng megtestesíti a kiválóságra
való törekvéseinket. Megvilágítja azt az elhatározásunkat, hogy
próbára tegyük a határainkat
és felülmúljuk önmagunkat” –
mondta Jü Caj-csing, a NOB végrehajtó bizottságának alelnöke
a pekingi szervezőbizottság részéről. Az esemény alkalmával
több emberjogi aktivista próbált
meg tüntetni, tiltakozva a kínai
rendezés ellen. A hosszabb
staféta amúgy, mint ismeretes,
elmarad Görögországban. A
lángot az athéni Panathinaikosz
Stadionba vitték, ahonnan azt
ma a kínai szervezők átveszik.

Elfogadták az új doppingtörvényt
Románia eleget tett a WADA
követelményeinek, miután a
szenátus a héten megszavazta
az új doppingtörvényt. Ez
egyben azt is jelenti, hogy a
hazai doppingellenes ügynökség élére új vezetőt kell majd
kinevezni, mert a jelenlegi
elnök, Cristian Balaj korábbi
bejelentéséhez hűen készen
áll arra, hogy a Kolozsvári
CFR klubelnöke legyen.
» V. NY. R.
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gyhangú szavazással jóváhagyta a szenátus az új
doppingtörvény-tervezetet,
eleget téve ezáltal a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség
(WADA) elvárásainak. A kormány főtitkárságának közleménye emlékeztetett arra, hogy a
projekt sürgős volt, mivel Románia köteles volt beiktatni a
nemzetközi ügynökség szabálymódosításait annak érdekében,
hogy ne sorolják a nem megfelelő országok közé. Csakis a tárgyalások és az egyértelmű vál-

lalások miatt kaptak korábban
rövid haladékot arra, hogy a kötelező rendelkezéseket bevezessék a hazai jogszabályba. A projekten a kormány főtitkársága
és az országos doppingellenes
ügynökség (ANAD) szakemberei dolgoztak. Utóbbi intézmény
elnöke, Cristian Balaj korábban
már jelezte, ez abszolút prioritást
élvezett annak érdekében, hogy
elkerüljék a szankciókat. Korábbi megállapodás értelmében
ugyanis a világ országai megállapodtak arról, hogy egységes
szabályrendszert vezetnek be,
amelyek pedig ezt elmulasztják,
azok sportolói nem szerepelhetnek a nemzetközi versenyeken.
„A sportolók alapvető joga, hogy
tiszta, doppingmentes sportot
űzzenek, az intézményeknek
pedig védeniük kell a versenyzők egészségét, és igazságos versenyfeltételeket kell biztosítaniuk. A most elfogadott törvény
alapköve mindennek, és egyben
szeretném megerősíteni, hogy az
ANAD megfelel a WADA követelményeinek” – mondta Balaj.
Ő, mint ismeretes, szeptember derekán jelentette be, meg-

állapodott a Kolozsvári CFR-rel
arról, hogy átveszi a labdarúgóklub elnöki tisztségét, miután a doppingellenes törvény
jóváhagyása garantálttá válik.
Most, hogy ez megtörtént, az
50 éves volt futballbíró „pályát válthat”. A Gazeta Sportu-
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„Az ANAD-tól akkor
távozom, amikor a
kormány kĳelöli a helyemre az új vezetőt” –
mondta Cristian Balaj.
rilornak elmondta: az elmúlt
időszakban csakis a doppingellenes törvényprojektre összpontosított, most viszont már
foglalkozhat a távozásával. „A
CFR-rel korábban megtörtént a
kézfogás. Nekem ez elegendő.
Számomra ez azt jelenti, hogy
biztos a megállapodásunk. Az
ANAD-tól akkor távozom, amikor a kormány kijelöli a helyemre az új vezetőt” – mondta.
Balaj, mint ismeretes, a hazai
sportélet egyik legelismertebb
futballbírója volt, amíg 2016-

ban visszavonult. Ezek után
viszont a nagybányai futballegyesületet is irányította, de
a sportminisztériumnál is volt
tanácsadó. A fellegváriakkal
azután egyezett meg a klubvezetői tisztség átvételéről, hogy
az Marian Copilu menesztésével
üresen maradt. A román bajnok
viszont nincs a legkedvezőbb
helyzetben, mert bár a Liga 1-es
pontvadászatban továbbra is az
összetett élén áll, a nemzetközi
porondon várt sikerek elmaradtak, ráadásul a Gazeta Sporturilor úgy tudja, hogy továbbra
is vannak pénzügyi gondok az
együttesnél.
Nem akkorák viszont, mint a
Clinceni alakulatánál, amelyik
csődvédelmi eljárásban gondolkodik, hogy felhalmozott
adósságaikat kezelni tudják. Az
elmúlt idényben felsőházi rájátszásban szerepelt Ilfov megyei
gárda a Liga 1 összetettjében 3
ponttal sereghajtó. Hétfő este a
Craiovai Universitatea vendégeként szenvedett 5-0-s vereséget
a 12. fordulóban. Aznap a Botoșani–Chindia összecsapás gól
nélküli döntetlennel zárult.

Hibátlanul menetel az U-BT a Bajnokok Ligájában
» KRÓNIKA

Nagyon megy nekik. A kolozsváriak „megugrották” a BL-mércét Olaszországban

hét pont előnyben volt velünk
szembe, a fiúk megmutatták,
hogy mennyire erősek fejben.
Nem adták fel, jól védekeztünk
és fontos kosarakat dobtunk” –

értékelt a klub hivatalos honlapján a szakember. Az U-BT legközelebb a Hapoel Holon vendége
lesz, november harmadikán.
Ezalatt a FIBA Európa-kupában

érdekelt Nagyváradi VSK feledtetné az első fordulóban elszenvedett vereségét, ma a Porto vendégeként rabolna két pontot a
csoportjában.
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ét mérkőzésből kettőt megnyert a Kolozsvári U-BT férfi
kosárlabdacsapata a Bajnokok
Ligája főtábláján, így 4 ponttal áll
a G csoport élén. A Szamos-parti
együttes, mint ismeretes, a selejtezőkből jutott a csoportkörbe,
történetében először szerepel a
második legrangosabb európai
klubtorna főtábláján. Először hazai pályán múlták felül 66:60-ra
a török Darussafaka Asketbolt,
majd hétfő este az olasz Happy
Casa Brindisi vendégeként nyertek 76:71-re. A kolozsváriakat
edző Mihai Silvășan szerint abból a szempontból szerencséjük
volt, hogy az ellenfél keretéből
hiányzott két kulcsember ezen
utóbbi találkozón, ugyanakkor a
sikerhez szükség volt saját tanítványai hozzáállásához is. „Nem
ez volt a legjobb meccsünk, tizennyolc labdát elveszítettünk,
de nyertünk. Amikor a Brindisi
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Elhalasztotta bajnokĳát
a Csíkszeredai Sportklub
A Háromszéki Ágyúsok jégkorongegyüttes közösségi oldalán
bejelentette, hogy elmaradnak
az október 20-ára és 21-ére tervezett, Csíkszeredai Sportklub elleni román bajnoki mérkőzések.
A bejelentés szerint a halasztást
a Sportklub kérte, és ebbe a háromszéki együttes beleegyezett.
„Csendben, nyugodtan sérülésmentesen akarunk készülni
az október végi, nagyon fontos
magyarországi túránkra, amikor
öt nap alatt négy tétmérkőzés
vár ránk az Erste Ligában.
Azt szeretnénk, hogy a teljes
csapatunk játékra alkalmas és jó
formában legyen. Ezért kértük a
halasztást” – nyilatkozta Hodos
László, a Sportklub elnöke.

