
A hazai bajnokság és kupaküzdelem 
mellett a nemzetközi porondon is 
érdekelt lesz a Sepsi-SIC
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13.00 Cselgáncs, világbajnokság, Tokió (M4 Sport)
16.00 Országúti kerékpár, La Vuelta, Spanyolország (Eurosport 1)
18.00 Tenisz, Grand Slam-torna, US Open (Eurosport 2)
18.00 Férfi kézilabda, Nemzeti Liga: Steaua–Temesvár (TVR 1)
20.00 Labdarúgás, Ligue 1: Lille–St. Étienne (Digi Sport 2)
19.00 Női röplabda, Eb: Magyarország–Horvátország (Telekom Sport 4)
22.00 Labdarúgás, Ligue 1: Nice–Marseille (Digi Sport 4)

Labdarúgás, Bajnokok Ligája
22.00 Slavia Prága–Kolozsvári CFR (Digi 1, Telekom 1, Look Plus)
22.00 Ajax–APOEL (Digi Sport 2, Telekom Sport 2, Look Sport)
22.00 Bruges–Linz (Digi Sport 3, Telekom Sport 3)

• S P O R T E S E M É N Y E K  A  T E L E V Í Z I Ó B A N  

H O R V Á T H  B Á L I N T  O T T Ó

A sportági szövetség idén 
is megváltoztatta a lebo-
nyolítási rendszert, és az 

értékcsoportok helyett földrajzi el-
helyezkedés szerint osztotta szét a 
csapatokat. A nyugati csoportban a 
Szatmárnémeti VSK, az Aradi FCC, 
a Kolozsvári U, a Kézdivásárhelyi 
SE, a Nagyváradi CSU, a Marosvá-
sárhelyi Sirius és a Nagyszebeni 
VSK, míg a keleti csoportban a cím-
védő Sepsiszentgyörgyi Sepsi-SIC, 
a Brassói Olimpia, a Bukaresti Ra-
pid, a Bukaresti Agronomia, a CSM 
Alexandria, a Konstancai Phoenix 
és a CSM Târgoviște kapott helyet. 
A mezőnyben található székely-
földi együtteseket két csoportba 
sorolták be. Érdekesség, hogy a 
Sepsi-SIC a keleti csoportban ját-
szik, míg a Kézdivásárhelyi SE és 

a Marosvásárhelyi Sirius a nyugati 
csoportban érdekelt.

Az alapszakaszban oda-vissza-
vágókat játszanak. A bajnokság 
első része január 4-éig tart, majd 
a két csoport első három-három 

helyezettje egymás ellen folytat-
ja az A jelű csoportban, a többiek 
pedig a B csoportban játszanak. A 
pontvadászat második részében 
ugyancsak kétszer találkoznak 
egymással a csapatok, ezt köve-

tően az A csoport első és második 
helyezettje automatikusan bejut a 
rájátszás elődöntőjébe, a további 
négy csapat pedig a negyeddöntő-
ben mérkőzik meg. A rájátszásban 
a párharcok három győzelemig tar-
tanak.

Ami a szabályokat illeti, mind-
egyik mérkőzésen két romániai 
kosárlabdázónak elejétől a végé-
ig kötelezően pályán kell lennie, 

egyikük pedig a huszonhárom 
év alatti kikötésnek is meg kell 
feleljen, és a csapatok legfeljebb 
öt idegenlégióst nevezhetnek. 
További követelmény, hogy az 
együtteseknek legalább egy ifjú-
sági csapatot is kell indítaniuk, 
ellenkező esetben ötpontos bün-
tetést kapnak.

A nyitóforduló menetrendje

Nyugati csoport: Nagyszebeni 
VSK–Szatmárnémeti VSK, Maros-
vásárhelyi Sirius–Kézdivásárhe-
lyi SE, Kolozsvári U–Nagyváradi 
CSU; az Aradi FCC szabadnapos. 
Keleti csoport:  Brassói Olim-
pia–Sepsiszentgyörgyi Sepsi-SIC, 
CSM Alexandria–CSM Târgoviște, 
Bukaresti Agronomia–Bukaresti 
Rapid; a Konstancai Phoenix sza-
badnapos.

Kisorsolták a kupameccseket

Kisorsolták a Román Kupa október 
16-án és 23-án rendezendő első kö-
rének párosításait. A párharcok a 
következők: Bukaresti Rapid–Ko-
lozsvári U, Bukaresti Agronomia–
Marosvásárhelyi Sirius, Kons-
tancai Phoenix–Kézdivásárhelyi 
SE, Nagyváradi CSU–Alexandria, 
Nagyszebeni VSK–Brassói Olim-
pia, CSM Târgoviște–Aradi FCC; az 
előző idényben döntős Sepsi-SIC 
és a Szatmárnémeti VSK szabadna-
pos lesz.

Három székely csapat érdekelt
Női kosárlabda: azonos csoportban a Sirius és a KSE, külön a Sepsi-SIC
• A Román Kosárlabda-szövetség (FRB) elkészítette a női élvonalbeli 
bajnokság menetrendjét. Az október 2-án rajtoló tizennégy csapatos baj-
nokság első szakaszában két csoportban zajlanak a küzdelmek.

Hétközi forduló az ifiknél
Az FK Csíkszereda mindhárom Elit-ligás korosztályos labdarúgócsapata 
hazai pályán játszik a hétközi fordulóban. Az U16-os bajnokságban a 
Brassói Colțea lesz a csíkiak vendége, az U17-es és az U19-es gárda 
pedig az FCSB együtteseit fogadja. A mérkőzések ma délelőtt 10, illetve 
délután 4 és 6 órakor kezdődnek. Helyszín a Márton Áron- és a Segítő 
Mária-gimnázium mögötti műgyepes pálya. A nézők belépése ingyenes.

Simót behívták a válogatottba
Ukrajnával játszik felkészülési mérkőzéseket a román U19-es labda-
rúgó-válogatott szeptember 6-án és 8-án. A romániai keretnek egy 
székelyföldi játékos is tagja, Simó Csongor, az FK Csíkszereda hátvéd-
je. Az U19-es válogatott az ukrajnai meccsekkel az október közepén 
Szerbiában zajló Európa-bajnoki selejtezőre készül, ahol a házigazda 
Szerbia mellett Litvánia és Spanyolország lesz az ellenfele.

• RÖVIDEN 

A z Európai Labdarúgó-szövet-
ség (UEFA) etikai bizottsága 30 

250 eurós pénzbüntetéssel és rész-
leges stadionbezárással sújtotta a 
Budapest Honvéd labdarúgóklubot 
a román Universitatea Craiova elle-
ni Európa Liga-selejtezős párharcon 
történtek miatt.

A kispesti egyesület hivatalos 
honlapja szerint az UEFA döntése ér-
telmében a következő hazai nemzet-
közi mérkőzésen egy 4000 férőhelyes 
részt le kell majd zárnia a Honvéd-
nak, amely a pénzbüntetés nagyobb 
részét, 20 ezer eurót a rasszista meg-

nyilvánulásokért, 5250 eurót a csa-
pat nem megfelelő viselkedéséért, 
további 5000 eurót pedig rendzava-
rásért kapott. A Honvéd emlékezte-
tett, hogy ez az eljárás nem azonos a 
klub azon fellebbezésével, melynek 
során személyes meghallgatást kér-
tek az UEFA-tól a Romániában tör-
téntek miatt. Mint írták, „erről egye-
lőre nem kaptunk tájékoztatást”.

A kispesti együttes tizenegyespár-
bajban bukta el az EL-selejtezős pár-
harcot – az augusztus 1-jén rendezett 
romániai visszavágó 120. percében –, 
miközben a játékosok egymással „ka-

kaskodtak”, a játékvezető közvetlen 
közelében felrobbant egy pályára be-
dobott hanggránát. Emiatt több mint 
fél órát állt a mérkőzés, a tizenegye-
seket pedig a negyedik játékvezető 
felügyelete mellett rúgták a játékosok.

A meccs után a Honvéd óvást 
nyújtott be, ezt az UEFA elutasította, 
a kispestiek azonban fellebbeztek. 
A Craiova 60 ezer eurós pénzbünte-
tést kapott az európai szövetségtől, 
amely akkor arról is döntött, hogy a 
román együttesnek három nemzet-
közi hazai mérkőzését zárt kapuk 
mögött kell lejátszania. (D. L.)

Pénzbüntetést kapott a Honvéd

A Román Labdarúgó Szövetség 
(FRF) kedden közleményben 

tudatta, hogy tájékoztatta a Nemzet-
közi és az Európai Labdarúgó Szövet-
séget (a FIFA-t és az UEFA-t) a MOL 
Fehérvár FC játékosának, Adrian 
Rusnak a helyzetéről.

Mint a Mediafax hírügynökség 
felidézte: nyáron a Fehérvár csapa-
tához igazolt, magyar állampolgár-
sággal is rendelkező Adrian Rus csak 
két mérkőzésen szerepelt az első csa-

patnál. Azóta, hogy behívót kapott a 
román válogatottba és közölte, hogy 
nem a magyar, hanem a román válo-
gatottban kíván szerepelni, a Fehér-
vár a második csapatához küldte.

„Még reménykedünk abban, hogy 
ez csak egy véletlen egybeesés. (...) 
Igazságtalan lenne, ha a játékosnak 
csak azért sértenék meg a sporttelje-
sítményhez való jogát, mert azt vá-
lasztotta, hogy Romániát képviselje. 
(...) Ezért a Román Labdarúgó Szö-

vetség tájékoztatta a FIFA-t és az UE-
FA-t Adrian Rus helyzetéről, kérte a 
helyzet kivizsgálását és a szükséges 
intézkedések meghozatalát” – olvas-
ható az FRF közleményében.

Adrian Rus helyzetét Cosmin 
Contra, a román válogatott szövetsé-
gi kapitánya ismertette egy múlt heti 
televíziós adásban. Az adásra reagál-
va a MOL Fehérvár FC cáfolta, hogy 
büntette volna, vagy nyomást gyako-
rolt volna Adrian Rusra.

Bonyodalmak Adrian Rus körül




