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Az utánpótlásból válogatott
Cosmin Contra
Újabb sérülés borította fel Románia 
labdarúgó-válogatottjának keretét a 
hétvégén kezdődő Európa-bajnoki 
selejtezősorozatra, a szervezet köz-
leménye alapján ugyanis Gheorghe 
Grozav egészségügyi problémákkal 
bajlódik, azért nem léphet pályára 
a Svédország és a Feröer-szigetek 
elleni meccseken. Cosmin Contra 
szövetségi kapitány emiatt tegnap 
az FCSB U21-es válogatott csatárát, 
Dennis Mant hívta be a mogoșoaiai 
összetartásra. Mivel Răzvan Marin 
és Paul Anton állapota szintén 
kérdéses, a szakvezető a Dinamo 
egyik középpályását, Dan Nistort is 
„berendelte” a közös felkészülésre.
 
A Dinamo ellen éledt újjá
a Medgyes
A hazai élvonalbeli labdarúgó-baj-
nokság alsóházi rájátszásában egy 
forduló után élen álló Dinamo ellen 
„éledt újjá” a Medgyesi Gaz Metan, 
amikor is a második etapban, 2-1-re 
legyőzte hazai pályán a bukaresti 
riválist. Vasárnap lépett pályára 
a felsőházban érdekelt FCSB is, 
amelyik idegenben nyert 2-0-ra a 
Giurgiui Astra ellen. Sikerükkel a 
bukaresti „piros-kékek” 28 ponttal 
állnak a tabella harmadik helyén. 
Előttük a Kolozsvári CFR 33, a 
Craiova pedig 29 pontnál tart. A Vi-
itorul 22, az Astra 21, a Sepsi OSK 
pedig 19 pontról várja a harmadik 
fordulót.
 
A Călărași-hoz került
a futsal-Román Kupa
A Călărași élvonalbeli teremlab-
darúgó-csapata 2-1-re legyőzte 
vasárnap a Galaci Unitedot a Ro-
mán Kupa hazai rendezésű négyes 
döntőjének a fi náléjában, így elhó-
dította az idei trófeát. A házigazda 
az elődöntőben, mint ismeretes, a 
Dévát búcsúztatta, míg az elmúlt 
szezon ezüstérmese a Marosvásár-
helyi VSK-t múlta felül.
 
Tanácskoznak az európai
klubtornák jövőjéről
Az Európai Labdarúgó-szövetség 
(UEFA) ma elkezdi a klubcsapatok 
képviselőivel való egyeztetést az 
európai klubtornák 2024 utáni jö-
vőjéről. A szervezet tegnapi tájékoz-
tatása alapján a mostani találkozó 
célja egyelőre csak az ötletek meg-
vitatása, ugyanis a következő há-
roméves ciklusra – a 2021 és 2024 
közötti időszakra – az UEFA már 
tavaly döntött egy harmadik szá-
mú, egyelőre név nélküli nemzet-
közi sorozat bevezetéséről, illetve a 
Bajnokok Ligája és az Európa-liga 
sorsáról is. A megbeszélésen az eu-
rópai klubokat képviselő szövetség, 
az ECA vezetői találkoznak majd az 
UEFA hivatalnokaival, később az 
európai szövetség a játékosok és a 
ligák vezetőivel is egyeztetéseket 
kezdeményez. Az MTI beszámolója 
alapján az amerikai Wall Street 
Journal úgy értesült, hogy ezúttal 
a Bajnokok Ligája átalakítása lesz 
terítéken: a sorozattal kapcsolatos 
tervek között a hétvégi játéknapok, 
a csoportbeosztások megváltozta-
tása (a nyolc négycsapatos helyett 
négy nyolccsapatos csoport kialakí-
tása), valamint a mostaninál zár-
tabb selejtezős rendszer bevezetése 
szerepel.

A CNCD FELSZÓLÍTOTTA A HAZAI KÉZILABDA-SZÖVETSÉGET A LÉGIÓSSZABÁLY MÓDOSÍTÁSÁRA

Törlésre ítélt diszkrimináció

 » A CNCD 
felszólította 
az FRH-t, hogy 
elemezze újra a 
megkötéseket 
és egy hónapon 
belül törölje 
a kifogásolt, 
diszkriminatív 
passzusokat a 
szabályzatából.

án, Európa- vagy világbajnokságon. 
Ugyanúgy érkezhettek játékosok a 
Bajnokok Ligája és az EHF-kupa né-
gyes döntőjében szerepelt csapatok-
tól, de például a pontvadászatban 
akkor leszerződtetett külföldi kézi-
labdázók túlnyomó többsége már 
nem felelt meg az új, „elit” kritérium-
nak. Az FRH ügyvezető tanácsa által 
elfogadott változtatás elsősorban a 
férfi ak élvonalát, azaz a Bölények 
Ligáját befolyásolta, ahol több szerb 
és ukrán kézilabdázó is szerepelt, de 
mivel tavaly április végéig még a régi 
szabályzat alapján lehetett szerző-
déseket hosszabbítani, idénre került 
ismét terítékre a több klubvezető és 
szakember által is megkérdőjelezett 
reform.

A jogi aggályok már akkor felme-
rültek, de a lapunk által megkérde-
zett szakemberek úgy gondolták, 
hogy a szervezetnél „gondoskod-
tak arról, hogy szabályos legyen a 
korlátozás”. Vlad Caba emlékez-
tetett, hogy ez akkor került szóba, 
amikor még a Székelyudvarhelyi 
KC edzőjeként dolgozott, ám a ha-
zai szövetség azzal kerülte meg, 
hogy kijelentette: a szabályzat nem 
tiltja a szerződéskötést, csak a sze-
repeltetését nem teszi lehetővé. A 
mostani szabályzat viszont már a 
leigazolást érinti, márpedig a CNCD 
szerint ez diszkriminatív az európai 
uniós tagállamok állampolgáraira 
nézve, és sérti az Unió területére 
érvényes szabad munkavállalási 
és kereskedelmi tevékenységre vo-
natkozó jogokat. A tanács az Unió 
tagállamain kívülről érkező játéko-
sokra vonatkozó korlátozással sem 
maradéktalanul elégedett, szerinte 
azt objektív célnak kell indokolnia, 
méltányos és arányos lépésekkel 
társítva. Ezért is szólította fel az 
FRH-t arra, hogy elemezze újra a 
megkötéseket és egy hónapon belül 
törölje a kifogásolt, diszkrimina-
tív passzusokat a szabályzatából. 
A határidő lejárta után a CNCD újra 
megvizsgálja majd az ügyet. Az FRH 
vezetőtanácsának soron következő 
ülése csütörtökön lesz.

Közelítés. A Sportklub „felkapaszkodott” az Újpest elleni elődöntő összetettjében
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Állampolgárságra nézve diszk-
riminatív és sérti az európai 
uniós jogokat a Román Kézi-
labda-szövetség (FRH) légiós-
szabálya – állapította meg az 
Országos Diszkriminációelle-
nes Tanács (CNCD) a legutóbbi 
ülésén. A testület a szabályzat 
módosítására szólította fel a 
sportszervezetet.

 » V. NY. R.

A z állampolgárságra nézve 
diszkriminatív és sérti az 
európai uniós jogokat a Ro-

mán Kézilabda-szövetség (FRF) 
légiósokra vonatkozó szabályzata – 
állapította meg az Országos Diszk-
riminációellenes Tanács (CNCD) a 
legutóbbi ülésén. A testület azért 
vizsgálta az amúgy többek által vi-
tatott előírást, mert eredményfüg-
gővé tette a harmadik külföldi játé-
kos leigazolását.

Egy évvel ezelőtt számoltunk be 
arról, hogy a szervezet szabálymó-
dosítása alapján a klubok két kül-
földi játékoson túl már csak olyan 
légiósokat hozhatnak, akik az el-
múlt két évben a válogatottal a leg-
jobb tíz között végeztek az olimpi-

 » KRÓNIKA

A Ferencváros jégkorongcsapata 
kvalifi kált elsőként az Erste Liga 

döntőjében, miután a legjobb négy 
között hibátlan mérleggel, 4-0-s ösz-
szesített után búcsúztatta el a Debre-
cent. A fővárosi „zöld-fehérek” – akik 
19 év után először játszhatnak fi nálét 
– vasárnap este, a hajdú-bihari együt-
tes vendégeként zárták le az egyik fél 
negyedik győzelméig tartó párharcot, 
amikor a 7-2-es, 5-2-es és 3-0-ás sike-
rük után 4-1 arányú diadalt arattak a 
negyedik összecsapásban. „Nagyon 
örülünk, hogy sikerült söpréssel tel-
jesíteni az elődöntőt. Lehet látni a 
negyeddöntőből kiindulva, hogy se-
gít egy csapaton, ha frissebb, mint a 
másik. Kemény, hajtós meccsek vol-
tak, nem volt könnyű menet. A DEAC 
nagyon jól harcolt, és Hetényi Zolit 
nehéz átjátszani, ezért kellett sokszor 
kapura lőnünk, amit mind a négy 
meccsen tudtunk hozni” – idézte Fo-
dor Szabolcsot, az FTC vezetőedzőjét 
a torna hivatalos honlapja. Értékelé-
sekor a debrecenieket irányító David 
Musial emlékeztetett rá, hogy ők hét 
találkozót végigjátszva jutottak csak 
tovább a Gyergyói HK elleni negyed-
döntőből, ami kifárasztotta a hokisa-
it. „Sok sérültünk lett a szezon végére, 
és ez rányomta a bélyegét a meccsek-
re” – tette hozzá a szakvezető.

A Ferencváros döntős ellenfele az 
Újpest–Csíkszeredai Sportklub pár-
harcból kerül ki. Ebben a csatában 
lapzártánk után rendezték a negye-
dik találkozót, de az már egészen 
bizonyos, hogy hargitaiak szerdán 

visszautaznak Magyarországra, mert 
a csata első két, idegenben elveszí-
tett meccsei után vasárnap este 4-1 
arányú hazai győzelemmel módosí-
tották az összetett állását. A román 
bajnokot edző Vaclav Novac szerint 
ezúttal nagyon jól játszottak, mert 
bár az első harmadban még görcsö-
sek voltak, a folytatásra már irányí-
tásuk alá vonták az eseményeket. 
„Jó csapat voltunk és száz százalé-
kot nyújtott mindenki. Tanultunk az 
idegenbeli két vereségből és vissza 
szerettünk volna térni a helyes útra. 

Nagyon köszönöm a szurkolóknak 
a lelkes bíztatást, nagyot segítettek 
ők is nekünk. Ha ugyanezen játékot 
tudjuk hozni a folytatásban, akkor jó 
lesz” – mondta a lefújást követően a 
szakember.

A találkozót amúgy rövid ideig meg 
is kellett szakítani, mert egy hazai 
szurkoló pénzérméket dobott be a pá-
lyára. A hatóságok közleménye alap-
ján az 53 éves csíkszenttamási férfi t 
emiatt 500 lejre bírságolták, és egy 
évre eltiltották a jégkorongmérkőzé-
seken való részvételtől is.

Döntős a Fradi, versenyben a Sportklub

 » A Ferencváros 
döntős ellenfele 
az Újpest–Csík-
szeredai Sport-
klub párharcból 
kerül ki.

Megvédte a címét a Győri ETO

A címvédő Győri ETO női kézilabdacsapata 32-29-re 
legyőzte a Ferencvárost a Magyar Kupa debreceni 
döntőjében, és így tizennegyedik alkalommal emelhette 
magasba a torna trófeáját. A két magyarországi együttes, 
mint ismeretes, korábban kétszer is döntetlent játszott 
egymással a Bajnokok Ligája középdöntőjében, ott ahol 
a román bajnok Bukaresti CSM is érdekelt volt. A Román 
Kupában még csak a negyeddöntők következnek, amely-
nek párosításait ma sorsolják ki. A legjobb nyolc közé 
korábban a Zilah, a Kolozsvár, a Slobozia, a Beszterce, 
a Bukaresti CSM, a Galaci CSM, a Râmnicu Vâlcea és a 
Disznód kvalifi kált.




