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Tiszteletben tartja az elle-
ne zajló fegyelmi eljárást, és 
együttműködik a Nemzetközi 
Teniszszövetség (ITF) illetékes 
testületével Ilie Năstase, akit 
Románia Fed-kupa-csapatának 
kapitányaként marasztaltak 
el, amiért megsértette a ma-
maiai meccsen vendég briteket 
– valamint illetlen megjegy-
zést tett az amerikai Serena 
Williams terhessége kapcsán. 
A Facebook-oldalán csütörtökön 
bejegyzett közleménye alapján 
személyes meghallgatást kért 
a vizsgálóbizottságtól, és ki-
tart azon meggyőződése mel-
lett, hogy ügyében ugyanúgy 
járnak majd el, mint más, ha-
sonló esetekben. „A testület a 
teljes összefüggésében elemzi 
majd ki a reakcióimat, figyelem-
be véve a releváns információ-
kat, valamint azt, hogy nem állt 

szándékomban senkinek sem a 
jólétét veszélyeztetni” – fogal-
maz az egykori teniszező. Rá-
mutatott, hogy a kérésére az ITF 
május 12-en egyértelműsítette, 
hogy a vizsgálat idejére elren-
delt előzetes eltiltása csak az 
ITF-mérkőzésekre vonatkozik, 
ezért Grand Slam tornákon leül-
het a lelátóra – még akkor is, ha 
a wimbledoni teniszbajnokság-
ra és a Rolland Garrosra nem 
kapott akkreditációt a páholy-
ba. Szabályosan vett így részt 
a Ion Țiriac tulajdonában lévő 
és Simona Halep által megnyert 
madridi WTA-tornán is, amit so-
kan rossz szemmel néztek. A 
70 éves szakember a vizsgála-
tok lezárultáig már nem akar az 
ügyben többet nyilatkozni, mint 
ahogyan reményei szerint a saj-
tó is kivárja az ítélethirdetést. 

VÁSÁRHELYI-NYEMEC RÉKA

Ilie Năstase nem tiltakozik

Komoly büntetés várhat az egykori teniszlegendára 

A labdarúgó Magyar Kupá-
ban és a Románia Kupában is 
elődöntők zajlottak szerdán. 
Magyarországon Ferencváros–
Vasas kupadöntő lesz. Mind-
két csapat kettős győzelemmel 
jutott a döntőbe. A Ferencvá-
ros az elődöntők szerdai visz-

szavágóján idegenben 4–2-re 
győzött a harmadosztályú Bu-
dafok, ellen, míg a Vasas 5–0-ra 
a Mezőkövesd ellen. Labdarú-
gó Magyar Kupa, elődöntő, visz-
szavágó: Budafok–Ferencváros 
2–4 (1–3), továbbjutott: a Fe-
rencváros kettős győzelemmel, 

12–2-es összesítéssel. Mezőkö-
vesd–Vasas 0–5 (0–2), tj.: a Va-
sas, 7–0-val. A Ferencváros és 
a Vasas kupadöntőjét május 31-
én, szerdán 20 órától játsszák.  

A labdarúgó Románia-kupá-
ban a fölényes hazai győzelmét 
követően az idegenbeli visz-
szavágót is nagy különbség-
gel, 3–0-ra megnyerte az Astra 
Giurgiu a Temesvári ACS Poli 
otthonában, így kettős sikerrel 
jutott a sorozat döntőjébe, ahol 
az FC Voluntari–CS U Craiova 
párharc – ennek visszavágóját 
csütörtökön lapzártánk után 
játszották – nyertesével talál-
kozik. A Románia-kupa elő-
döntőinek visszavágói után 
szombaton 20 órától a Ligakupa 
döntőjét rendezik a Bukares-
ti Dinamo és a Temesvári ACS 
Poli között. Labdarúgó Romá-
nia-kupa, elődöntő, visszavá-
gó: Temesvári ACS Poli–Astra 
Giurgiu 0–3 (0–1), gólszerzők: 
Budescu (40.), Buș (49.), Nicoară 
(83.), továbbjutott: az Astra ket-
tős győzelemmel, 7–1-es ösz-
szesítéssel. 

Kupaszerda-eredmények

A Fradinak nem okozott gondot a Budafok legyőzése

FOTÓ: MTI

A labdarúgó 4. Liga, Hargi-
ta megyei csoportjában a 
rájátszás, 5. fordulója kö-
vetkezik. A program: 
Szombat: Balánbánya–Gyer-
gyó csomafalva (13.00) és 
Székely keresztúr–Szépvíz (17.00 
óra).

Vasárnap: Homoródalmás–
Gyergyószárhegy (14.00) és 
Maroshévíz–Csíkszereda II. csa-
pata (18.00).
A Csík körzeti bajnokság-
ban a rájátszás, 2. forduló-
ja van műsoron: 
Szombat: Vasláb–Szentki-

rály (14.00), Szentmárton–
Szentdomokos (17.00) és 
Madéfalva–Csíkszentgyörgy 
(18.00). Vasárnap: Kozmás–
Szépvíz II. (11.00), Szentmihály–
Tusnádfürdő (13.00), Piliske–
Csicsó (17.00) és Felsőlok–
Szentsimon (17.00). 

Hétvége a futballpályákon

Januárban történt meg a 
bejelentés: a GODAKO és 
az Erdei Zsolt világbaj-

nok irányításával működő Ma-
dárfészek Ökölvívó Akadémia 
közreműködésével akadémiai 
rendszerű képzés indul a sport-
ágban. Az akkori kijelentések 
nem csak szavak maradtak, va-
lóban komoly munka kezdődhe-
tett el Gyergyószentmiklóson. 
Kezdetben a Vaskertes isko-
la tornatermében zajlottak az 
edzések, de két hete a Fitpoint 
edzőközpontba költözött át a 20 
fős bokszoló csapat. 

Lényegesen jobb körülmények 
közt folyhat így a munka, van 
hely a ringnek, bokszzsákok-
nak, meg egyéb kellékeknek, és 
zuhanyozási lehetőség is van a 
kétórás kemény tréningek után. 
Az ökölvívásban ugyancsak fon-
tos szempont, hogy tükrök is 
vannak a falakon, a sportolók 
láthatják és kijavíthatják eset-
leges hibáikat – mondta el Hu-
szár Árpád, a GODAKO vezetője. 
Arról is szólt, hogy az év elején 
tartott sportágismertető körút 

hatására az érdeklődés nagyobb 
lenne, de a jelenlegi létszámmal 
tudnak megfelelő módon foglal-
kozni az edzők. 

Szoros az együttműködés 
a magyar szövetséggel

Erdei Zsolt (Madár) időköz-
ben a Magyar Ökölvívó Szö-
vetség elnöke lett, ez változást 
jelent a gyergyószentmiklósi 
boksz számára is. Huszár Ár-
pád úgy véli, a szakma veszített 
azzal, hogy a legjobb szakem-
ber sportvezetői pályára vál-
tott. Amikor Madár tartotta az 
edzéseket, az a gyermekek-
nek 10-20 százalékos pluszt 
jelentett – tette hozzá. Erdei 
Zsoltnak ugyanakkor sportve-
zetőként is szoros a kapcsolata 
a gyergyóiakkal, a közeljövőben 
is személyes egyeztetés lesz 
közte és Huszár Árpád között. 
Ezen túlmenően pedig már el-
dőlt, hogy június 7. és 10. között 
Gyergyószentmiklóson vesz 
részt edzéseken a magyar juni-
or válogatott három szakedző-

jével. A jövő hónap második 
felében pedig a felnőtt válogatott 
jön, természetesen irányítóik-
kal együtt. Közös edzések lesz-
nek, a helyi trénerek számára 
hatalmas szakmai tapasztalatot 
jelent ez. Amint Huszár Árpád 
elmondta, két fiatal edző dol-
gozik az itteni fiatalokkal, Pál 
Norbert és Réti Zsolt szakkép-
zéseken is részt vehetett már. 

Így, a magyar szakemberek irá-
nyítása mellett, magas szintű 
munkát tudnak végezni a szé-
kely bokszoló palántákkal. 

Közelednek az első versenyek

Nagyon fontos, hogy van-
nak olyan lelkes fiatalok itt, 
Gyergyóban, akik egy edzésről 
sem hiányoznak, a legnagyobb 

komolysággal és odaállással 
végzik a feladatokat, és akár 
napi több edzést is felvállalnak 
a fejlődés érdekében. Látszik, 
hogy akarnak – mondta Huszár. 
Közülük többen már ezen a nyá-
ron ringbe lépnek. Két rangos 
magyarországi országos viada-
lon mérik majd össze tudásukat 
az ellenfelekkel.

GERGELY IMRE

Fejlemények a Székelyföldi Ökölvívó Akadémiánál

A bokszolók és az edzők is fejlődnek

 Magas szintű munka folyik a gyergyószentmiklósi ökölvívó edzéseken

FOTÓ: SZÁSZ ADROJÁN
Napi kétórás edzésekkel készülnek a gyergyó-

szentmiklósi GODAKO Bokszklub és egyben 

a Székelyföldi Ökölvívó Akadémia sportolói a 

közelgő megmérettetésre. A magyarországi 

ökölvívás szaktekintélyeivel együttműködve 

színvonalas munka zajlik.




