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> Jóváhagyták. Egy nappal a cég részvényesei után a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) is jóváhagyta, hogy az amerikai
Liberty Media legyen a Forma–1 többségi
tulajdonosa. A FIA motorsport világtanácsa szerdán, Genfben határozott erről. Az
amerikai sport-, média- és szórakoztatóipari
vállalkozás, amely a jövőben a Formula One
Group nevet fogja viselni, mintegy 8,5 milliárd dollárért vásárolja fel a világbajnokságot működtető CVC Capital Partnerstől a
szükséges részvényeket. Jelenleg 19,1 százalékos a részesedése, de ez március végére, az
új szezon kezdetére 35,3 százalékosra nő, és
ezzel átveheti az irányítást. A megállapodást

az európai trösztellenes hatóságnak még jóvá
kell hagynia. A kereskedelmi jogokat birtokló, 86 éves Bernie Ecclestone vezérigazgató
lesz, és a bennfentesek várakozásai szerint
egyhamar nem is távozik a vezetésből.
> Szétlövést javasol. Marco van Basten,
a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA)
technikai igazgatója jégkorongos mintára
szétlövést javasol 2026-ban a 48 csapatos világbajnokság csoportszakaszában a döntetlenre álló mérkőzések eldöntésére. A FIFA
nyolc nappal ezelőtt közölte, hogy kilenc
év múlva minden eddiginél nagyobb mezőny lesz a vb-n, s az első körben a csapatok

várhatóan 16 hármas csoportban küzdenek
meg. Gianni Infantino FIFA-elnök azzal az
ötlettel állt elő, hogy már a csoportszakaszban megszűnhetne a döntetlen, és egyenlő
állás esetén tizenegyespárbajban dőlne el a
csata. Van Basten ugyanakkor egy német
lapnak új javaslatot vetett fel: „A szétlövés
során minden csapat ötször próbálkozhatna
úgy, hogy egy-egy játékos 25 méterről rávezeti a kapusra a labdát, és nyolc másodpercen
belül lő” – mondta a holland válogatottal
1988-ban Európa-bajnok csatár. Az 52 éves
sportdiplomata további elképzeléseket is felvázolt: az utolsó tíz percben nettó játékidőt
számolhatnának az időhúzás elkerülésére,

sárgalapok helyett az időbüntetést is megvalósíthatónak tartja, sőt, a les eltörlésétől sem
zárkózna el.
> Nem utaznak. Biztonsági okok miatt
nem utazik el a magyar csapat a törökországi
Erzurumba, ahol február 12-től 17-ig rendezik meg a XIII. Téli Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivált (EYOF). A Magyar Olimpiai Bizottság közleménye szerint, mivel az
EYOF-on kiskorú, 14–18 éves sportolók
versenyeznek, részvételükhöz törvényes képviselőik beleegyezése szükséges, akik azonban a gyerekek biztonsága érdekében nem
járultak hozzá a versenyzéshez.

Sport
Ökölvívó akadémia Székelyföldön

A listavezetőhöz látogatnak

Életpályára állítanák
a fiatal ökölvívókat
A sportágnak szüksége van a
vérfrissítésre – jelentette ki a
tegnapi,
gyergyószentmiklósi
sajtótájékoztatón dr. Kovács
László, a Magyar Ökölvívó Szövetség szakmai igazgatója. Mint
arról korábban lapunkban olvashattak, a világ- és Európa-bajnok
magyar ökölvívó, Erdei Zsolt –
Gyergyószentmiklós központtal – akadémiát létesítene Székelyföldön. A Madár becenévre
hallgató sportoló rámutatott: a
cél, hogy minél több erdélyi település csatlakozzon a kezdeményezéshez, és a sportolás mellett
életpályára állítsák az akadémia
fiatal ökölvívóit.
Kertész László
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gy magyarországi szereplés alkalmával született meg a székelyföldi akadémia létrehozásának gondolata – mutatott rá Huszár Árpád, a gyergyószentmiklósi
Godako Sportklub vezetője. Mint
mondta, az induláshoz elsősorban
egy átmeneti helyiségre van szükség, majd később egy önálló sportkomplexum kialakítására. Hangsúlyozta: a folyamatot mihamarabb el
kell indítani.
Elképzeléseiket a Székelyföldön
már jól működő labdarúgó- és jégkorong-akadémiákra
alapozzák,
mondván, fontos a gyermekek akadémiai szintű nevelése. A Magyar

Tisztes helytállás a cél
Temesvárra utazik a VSK Csíkszereda férfikosárlabda-csapata, ahol vasárnap az 1. Liga 12.
fordulójában a listavezető BC
Timba ellen játszanak. A csíkiaktól negyvenpercnyi jó játékot
vár az edzőjük. A VSK két ifjúsági csapata is pályára lép vasárnap hazai környezetben.
Kopacz Gyula
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Az akadémia létrehozásának fontosságáról beszéltek

Ökölvívó Szövetség szakmai igazgatója, dr. Kovács László rámutatott:
igyekeznek pályázatok útján megteremteni a lehetőségeket, a kezdeteknél pedig képességeihez mérten a
Madárfészek Ökölvívó Akadémia is
segít a finanszírozásban.
Az akadémia igazgatója, Wida
József elmondta, jelenleg 47 bentlakásos akadémista ökölvívót foglalkoztatnak, komoly hozzáállással zajlik a munka, ezt a lendületet kívánják
áthozni Erdélybe, Székelyföldre.
– A sportágnak szüksége van a
frissítésre, de természetesen azt szeretnénk, ha a határon túli gyerekek
majd magyar színekben szerepelnének – tette hozzá dr. Kovács László.
A Madárfészek Ökölvívó Akadémiával kapcsolatos tapasztalatait
megosztva Erdei Zsolt azt mondta,
minden jó mederben zajlik, megfe-

Fotó: Kertész lászló

lelő a szakmai háttér, és nagyon fontos, hogy az akadémista gyermekek
célokat szem előtt tartva dolgoznak.
– Ez egy életpálya kialakításának
a lehetősége is – fogalmazott a sportoló, majd mosolyogva hozzátette:
ha minden megfelelően alakul, tökös
gyermekeket állítanak az életútjukra.
Mindezekmellettmegjegyezte,egész
Erdélyre kiterjesztenék a tevékenységet, hogy ezáltal erősítsék az amatőr
ökölvívást. Ehhez jó úton haladnak,
hisz a nagyszalontai Basti Bokszklub
is csatlakozik a kezdeményezéshez,
melynek képviselői szintén jelen voltak Gyergyószentmiklóson.
Erdei Zsolt a napokban nyílt
edzéseket tart Székelyföldön: Szé
kelyudvarhelyt követően ma Csík
szeredában, szombaton pedig
Gyergyószentmiklóson tanulhatnak
tőle a fiatal bunyósok.

ebruár elején zárul a hazai
férfikosárlabda 1. Liga alapszakasza, a VSK Csíkszeredának a második csoportban egy
dobogós hely megszerzése a cél. A
csíkiaknak négy találkozójuk van
még hátra, talán a legnehezebbet
ezek közül vasárnap játsszák. A
VSK Temesvárra utazik, a csapatnak ez lesz az első kiszállása a
december végi autóbusz-balesetet
követően.
– Negyvenpercnyi jó játékot
várok a csapattól, ha ez összejön,
akkor szerintem bármi megtörténhet a Timba elleni mérkőzésen –
mondta Lászlófy Botond. A VSK
edzője hozzátette, a találkozónak
sajnos nem a csíkiak az esélyesei,
hiszen a bánságiak nagyon erős
játékerőt képviselnek. – Tizenegy
meccsből tizenegy győzelem a
Timba mérlege, hét meccsen elérték a száz pontot, hármon kilencven pont fölé jutottak. Novemberben hazai környezetben 37 ponttal
vertek minket (66:103), tisztában
vagyunk, hogy otthon is megtesznek mindent a sikerért – tette hozzá a csíkiak edzője.

A BC Timba egyébként az
egyedüli csapat az 1. Ligában,
amely nem szenvedett az idény
során még vereséget, a csíkiak
számára nagy bravúr lenne, ha
elrontanák a temesváriak eddigi
százszázalékos mérlegét. A VSK
számára fontos volna egy siker,
hiszen jelenleg a csapat a második csoport negyedik helyén áll
16 ponttal, igaz, egy találkozóval kevesebbet játszott a csapat,
mint az előtte álló három gárda,
a Timba, valamint a két kolozsvári – az U és az U-BT-2 – alakulat. Ahhoz, hogy a középszakasz felső házában játszhasson a
VSK, dobogós helyen kell zárnia, és amennyiben a harmadik
helyet szerzi meg, úgy mindenképpen a legjobbnak kell lennie
a másik két csoport harmadikjához képest.
Vasárnap viszont a csíki közönség is láthat kosárlabda-mérkőzést, hiszen hazai pályán játszik
a VSK Csíkszereda mindkét U16os csapata. A Nagy Kinga Katalin
és Endes Tünde által edzett VSK
U16-os lánycsapat vasárnap 11
órától a Márton Áron Gimnázium mögötti sportcsarnokban a
középszakasz I. A csoportjának
első fordulójában a Brassói CSU
Olimpia csapatát fogadja. Két
órával később, délután egytől a
Fazakas István által felkészített
VSK Csíkszereda U16-os fiúcsapata az Erőss Zsolt Arénában az
ISK 4 Bukarest gárdáját fogadja a
középszakasz IV. B csoportjának
második fordulójában.

Tíz éremmel tértek haza

a Gyergyószentmiklósi Iskolás
Sportklub sífutói a hét elején a
szerbiai Zlatiborban rendezett
Balkán-bajnokságról. Jánosi István, Jánosi Béla és Gyulai Adalbert tanítványainak eredményei:
Kémenes Anna: 1. hely ifjúsági
10 km-en, 2. hely a felnőtt 10 és
ifjúsági 5 km-en, 3. hely a felnőtt
5 km-en; Darvas Zsanett: 1. hely
ifjúsági 5 km-en, 2. hely ifjúsági 10
és felnőtt 5 km-en, 3. hely felnőtt
10 km-en; Fórika Szabolcs: 1. hely
ifjúsági 15 km-en, 2. hely ifjúsági
10 km-en, 5. hely felnőtt 15 kmen és 9. hely felnőtt 10 km-en.

Jó játékot vár a csíkiak edzője csapatától
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