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Kiütéses győzelmet ara-
tott szerdán késő délután 
Răzvan Burleanu a Román 

Labdarúgó-szövetség (FRF) elnö-
ki tisztségéért folytatott küzde-
lemben. A fiatal sportvezető már 
az első körben elérte az újravá-
lasztásához szükséges abszolút 
többséget: a tisztújító közgyűlé-
sen jelen lévő 254 tag szavazatá-
ból 168-at gyűjtött be, miközben a 
legerősebb kihívójának számító, 
korábban FRF-igazgató és UEFA 
technikai igazgató Ionuț Lupescu 
mindössze 78 voksot kapott. Mar-
cel Pușcaș javára csupán 8 vok-
sot számláltak, míg Ilie Drăgan 
egyetlen szavazatot sem kapott. 
Burleanu győzelmi beszédében 
hangsúlyozta, a tagok határozott 
és gerinces választ adtak a kér-
désekre, büszke rá, hogy tagja 
lehet ennek a családnak, és egy-
ségre szólította fel a labdarúgás 
részvevőit.

A megyét nyolcan képviselték 
a választáson, a Hargita Megyei 
Labdarúgó Egyesület elnöke, Ta-
más Zoltán elmondta, nem volt 
előre megbeszélve, de mindany-
nyian a régi-új elnök mellett vok-
soltak. „Jó viszonyt ápolunk a 
szövetséggel, az első négy évében 
többször is járt nálunk, ismeri 
az itteni helyzetet, az akadémia 
pozitív hozadékát. Vannak játé-
kosaink a különböző korosztá-
lyos válogatottakban, akárcsak 
a női és a futsalcsapatokban. A 
záróbeszédében külön köszöne-

tet mondott a Hargita megyeiek-
nek, reméljük, hogy folytatódik 
a jó kapcsolat. Én a folytonosság 
mellett szavaztam, hiszen amit 
az elmúlt négy évben megígért, 
nagyjából meg is valósította” – fo-
galmazott az elnök.

A Székelyudvarhelyi Vasas 
Femina elnökét, László Bélát 
meglepte, hogy Burleanu ilyen 
sima győzelmet aratott. „Az el-
múlt években nagyon odafigyel-
tek az alsóbb osztályú focira 
is, továbbá a női labdarúgásra, 
az utánpótlásra és a futsalra is 
nagy hangsúlyt fektettek. Biz-
tos vagyok benne, hogy ezek a 
sportágak tovább fognak erő-
södni. Burleanuék emberszám-
ba vették a kis klubokat, tudván, 
hogy ha az alsó szinteken nincs 
munka, akkor nem lesz miből 
felfelé építkezni. Ugyanakkor ad-
minisztráció és menedzsment 
szempontjából ha nem is csilla-
gos tízesre, de jelesre vizsgáztak. 
Amikor nem volt választási év, 
akkor is segítettek kapuval, há-
lóval, labdával, mindennel, ami 
hozzátartozik a focihoz. Amúgy 
undorító volt a kampány, próbál-
ták lejáratni Burleanut. De hiába 
volt politikai nyomás is, nem tud-
ták félrevezetni az embereket” – 
összegezte László Béla.

Hasonló véleményt fogalma-
zott meg a Székelyudvarhelyi FC 
edzője, Mészáros Alpár is. „Sej-
teni lehetett, hogy Burleanu új-
rázni fog, mivel az elmúlt négy év 

alatt a szövetség sokat segítette a 
harmadosztályt, és onnan is kap-
ta a legtöbb szavazatot. Ha be-
tartják az ígéretüket, akkor még 
nagyobbat tud fejlődni a 3. Liga, 
hiszen a tervek szerint minden 
csapat anyagi támogatást kap-
na a szövetségtől a játékvezetői 
és megfigyelői díjakra, ez eddig 
példátlan a romániai fociban” – 
nyilatkozta az edző. Lupescu bu-
kásával kapcsolatban elmondta, 
hogy szerinte későn fogott neki a 

kampánynak. „Várható volt, hogy 
Lupescu nem fog nyerni. Írhattak 
bármit az újságokban, mondhat-
tak akármit a tévében, a válasz-
tók többsége úgyis Burleanura 
szavazott” – tette hozzá.

Sokkal hosszabb és botrá-
nyosabb választmányi gyűlés-
re számított Jakab Zoltán, az FK 
Székelyudvarhely edzője. „Meg-
lepett, hogy ilyen fölényesen győ-
zött Burleanu. De ez történik, ha 
mindenki a folytonosságra sza-

vaz majd. Amúgy nem is volt 
meggyőző Lupescu programja, 
továbbá próbálták bevonni a poli-
tikát, ami a sportban megint visz-
szaütött. Az is meglepett, hogy 
Marcel Pușcaș nagyon kevés sza-
vazatot kapott. A romániai foci 
alsó szintjei döntötték el a vá-
lasztást, azok a csapatok, ame-
lyek körében szimpátiát élvez 
Burleanu” – vonta le a következ-
tetést Jakab.
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Mindkét eddigi mérkőzését 
megnyerte a Székelyudvarhelyi 
ISK-SZKC az ifjúsági 1-es korosz-
tályú országos kézilabda-bajnok-
ság 1-es elődöntőcsoportjában. 
A medgyesi torna első fordulójá-
ban, szerdán délután Sipos Ló-
ránt edző tanítványai húsz góllal 
verték a Gyulafehérvári Sport-
iskolát, csütörtökön pedig újabb 
magabiztos sikert arattak a CSS 

Călărași felett. A neheze még 
hátravan, hiszen a továbbjutást 
jelentő első két helyért hárman 
vannak harcban: ma 13.45-től 
a Tordai Potaissa, míg holnap 
15.30-tól az LPS Suceava lesz a 
fiúk ellenfele. A tornát vasárnap 
11.30-tól a Bukaresti Dinamo el-
len zárja az ISK-SZKC. Ifjúsá-
gi 1-es bajnokság, elődöntő, 1-es 
csoport: Székelyudvarhelyi ISK-

SZKC–Gyulafehérvári Sportisko-
la 44–24 (25–8), ISK-SZKC–CSS 
Călărași 36–22 (17–9), Tordai 
Potaissa–Bukaresti Dinamo 41–
27, LPS Suceava–Călărași 44–28, 
Dinamo–Gyulafehérvár 30–24, 
Torda–Suceava 29–29. A cso-
port állása: 1. ISK-SZKC 4 pont, 
2. Suceava 3, 3. Torda 3, 4. Di-
namo 2, 5. Gyulafehérvár 0, 5. 
Călărași 0.

Két győzelem az elődöntő tornán

Másodikok lettek 
a székelyszentkirályi kis rögbisek
Gyergyóhollón rendezték meg a Hargita megyei általános iskolák 
rögbicsapatainak bajnokságát. A Székelyszentkirályi Szent István Álta-
lános Iskola 5–8. osztályosokból álló csapata az előkelő második helyen 
végzett, míg az elemi tagozatosok között ötödik helyezést szerzett. A 
fiatalokat Nagy Elemér testnevelő tanár készítette fel. A nagypályás 
rögbi iskolai változata Romániában fiatal sportágnak számít. A rögbiben 
szokásos test-test elleni harcot egy szalag váltja ki. A játékosok derekuk-
ra erősítenek egy övet, amelyen jobb és bal oldalt tépőzárral rögzített 
szalag lóg. A fogást ennek a szalagnak a letépése jelenti, ami után a lab-
dát vivő játékosnak passzolnia kell, mindig hátrafelé. A szabályzat sze-
rint vegyes jelleggel játsszák, mivel a meccsek alatt mindig a pályán kell 
lennie minimum két lánynak.

Újabb három ponttal gazda-
godik a Székelyudvarhelyi FC 
a labdarúgó 3. Liga 1-es cso-
portjában, a 23. fordulóban az 
Avântul Valea Mărului vissza-
lépése miatt játék nélkül szer-
zi meg a győzelmet. A feljutás 
szempontjából létfontosságú 
mérkőzést játszik az FK Csík-
szereda, hiszen szombaton 17 
órakor a hat pont előnnyel ren-

delkező éllovas Bákói Aerostart 
fogadja. Ha a csíkiak nem nyer-
nek, minimálisra csökken a 
csoportgyőzelmi esélyük. A 
Kézdivásárhelyi KSE is nagyon 
nehéz meccs előtt áll, az ugyan-
csak feljutásra pályázó Galaci 
Oțelult látja vendégül.

Labdarúgó 3. Liga, 23. forduló: 
pénteken 17 órától Románvásá-
ri VSK–Szászhermányi FC, CSM 

Pașcani–CSM Focșani; szomba-
ton 17 órától FK Csíkszereda–
Bákói Aerostar, Kézdivásárhelyi 
KSE–Galaci Suporter Club Oțelul, 
Sănătatea Darabani–Bucovina 
Rădăuți, Avântul Valea Mărului–
Székelyudvarhelyi FC 0–3 (játék 
nélkül), Sporting Liești–Galaci 
Metalosport 3–0 (játék nélkül); 
a Barcarozsnyói Olimpic Cetate 
szabadnapos lesz.

Játék nélkül jön a három pont




