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Megbüntette a Honvédot az UEFA
Több mint harmincezer eurós 
pénzbírság és részleges stadion-
bezárás lett a Honvéd labdarú-
góklubjának büntetése, miután 
az Európai Labdarúgó-szövetség 
(UEFA) illetékes testülete eljárást 
indított ellene a Craiova elleni 
Európa Liga-selejtező alkalmával 
történt szurkolói rendbontás mi-
att. A drukkerek rasszista meg-
nyilvánulása miatt szankcionált 
magyarországi egyesület emlékez-
tetett rá, hogy ez az eljárás nem 
azonos a klubjuk által benyújtott 
óvással, amelynek elutasítása 
után fellebbeztek, és személyes 
meghallgatást kértek a romániai 
visszavágón történtek kapcsán. Az 
ügyben a Craiovát 60 ezer euróra 
bírságolta alapfokon az UEFA és 
három hazai pályás mérőzését zárt 
kapuk mögött kellett, illetve kell 
megrendeznie, amiért szurkolói 
hanggránátot robbantottak a pá-
lyán a játékvezető mellett, akit egy 
bedobott öngyújtó is fejbe ütött. 
Az oltyánok által büntetőkkel 
megnyert találkozó végeredmé-
nyét ugyanakkor nem módosítot-
ták a romániai gárda kizárását 
kérő kispestiek javára, de azóta – 
a harmadik selejtezőkörben – már 
a Craiova is elbúcsúzott a nemzet-
közi szerepléstől.
 
A Dinamo átadta a sereghajtó
„titulust” az FCSB-nek
A Dinamo 3-0-ra legyőzte hazai 
pályán a Hermannstadt labda-
rúgócsapatát a Liga 1 hetedik 
fordulójának zárómérkőzésén, 
ezért hat pontra növelve össze-
tettjét elhagyta az összetett utolsó 
helyét. Azt jelenleg az FCSB 
birtokolja, amelynek mindössze 
négy pontja van a 2019–2020-as 
szezonban. Az élen a címvédő 
Kolozsvári CFR 17 pontnál tart, 
ma este pedig a Bajnokok Ligája 
utolsó selejtezőkörének visz-
szavágóján lép pályára 22 órától 
a Prágai Slavia vendégeként. A 
romániai első meccsen a csehek 
1-0-ra nyertek. Érdekesség, hogy 
a román élvonalbeli bajnokság 
most először bekerül a FIFA 2020-
as videojátékába is. A DigiSport 
tegnapi beszámolja alapján EA 
Sports szeptember 27-én adja ki 
az új verziót, amely a Liga 1 ak-
tuális idényének élvonalbeli csa-
patait – köztük a CFR-t és a Sepsi 
OSK-t – is tartalmazza majd.

Az európai és a nemzetközi 
szövetséghez fordult kivizs-
gálásért Románia Labdarú-
gó-szövetsége Adrian Rus 
ügyében. A román–magyar 
kettős állampolgárságú, 
szatmárnémeti származású 
hátvéd fehérvári helyzete 
miatt a futballisták hazai 
érdekvédelmi szervezetétől is 
segítséget kértek.

 » V. NY. R.

G yűrűződik a botrány Adrian 
Rus körül, a szatmárnémeti 
származású hátvéd „szám-

űzetéséről” ugyanis a Román Lab-
darúgó-szövetség (FRF) értesítette 
az európai- és a nemzetközi szer-
vezeteket, az ügy kivizsgálását és 
esetleges szankcionálását kérve a 
játékos védelmében.

Az előzményekről múlt héten 
számoltunk be. Akkor, amikor Cos-
min Contra, Románia felnőtt lab-
darúgó-válogatottjának szövetségi 
kapitánya azt nyilatkozta, hogy tu-
domása szerint nyomást próbáltak 
gyakorolni Magyarországon a ro-
mán–magyar kettős állampolgár-
ságú játékosra annak érdekében, 
hogy a magyar válogatottat válasz-
sza, és miután meghívást kapott 
Contrától, az NB1-es klubcsapata, 
a Mol Fehérvár „büntetésként” a 
harmadosztályban szereplő fi ók-
csapatába küldte. A fehérváriak 
sportigazgatója akkor közleményé-
ben cáfolta, hogy a román U21-es 
válogatottal idén Eb-elődöntőt 
játszó szatmári védőjüket a román 
válogatottság elfogadása miatt 
küldték a második csapatukba, 
elmondása alapján ott az elmúlt 
években is rendszeresen pályára 
léptek az első kerethez tartozó já-
tékosaik. Neveket nem említett, de 
az többeknek emlékezetes maradt, 

A ROMÁN LABDARÚGÓ-SZÖVETSÉG A NEMZETKÖZI SZERVEZETEKNÉL PANASZOLTA BE A FEHÉRVÁRT

Dagad az Adrian Rus körüli botrány

Problémás mez. Adrian Rus fehérvári helyzete nemzetközi kivizsgálást eredményez

 » „Igazságta-
lan lenne, hogy 
a sportteljesít-
ményhez való 
jogát megsért-
sék azért, mert 
Románia váloga-
tottját választot-
ta” – fogalmaz 
az FRF tegnapi 
közleménye.

hogy pár évvel ezelőtt a magyar vá-
logatott Kleinheisler László is a Vidi 
fi ókcsapatába kényszerült, amiért 
nem írta alá a klubbal a felkínált 
szerződéshosszabbítást.

Az FRF tegnapi közleménye alap-
ján az illetékesek Adrian Rus eseté-
ben kellően megalapozottnak érzik 
a gyanút ahhoz, hogy magasabb 
szintre tereljék a „kényes” helyze-
tet. „Még bízunk benne, hogy csak 
véletlen egybeesés, hogy Rust épp 
azután küldték a fi ókcsapatba, hogy 
meghívót kapott Románia váloga-
tottjába – a Spanyolország és Málta 
elleni Eb-selejtezőkre – és jelezte, 
hogy elfogadja azt. Igazságtalan 
lenne, hogy a sportteljesítményhez 
való jogát megsértsék azért, mert 
Románia válogatottját választotta” 
– fogalmaz a közlemény. Az FRF 
rámutat, hogy kötelessége védeni 
a futballista jogait, és amennyiben 
a vádak beigazolódnak, úgy a szé-
kesfehérvári klub a FIFA és az UEFA 

elveit is megszegi diszkriminatív 
tettével. A hazai szövetség emiatt is 
kérte a nemzetközi szervektől az ügy 
kivizsgálását, de a futballisták hazai 
érdekvédelmi szervezetétől is támo-
gatást vár, hogy a nemzetközi szak-
szervezet (FIFPro) tagjaként tegyen 
lépéseket a magyarországi szindiká-
tus felé Rus jogainak védelmében.

A 23 éves Adrian Rus, mint isme-
retes, a Szatmárnémeti Olimpiánál 
nevelkedett, majd onnan azonnal 
a magyar bajnokságba került, ahol 
sorrendben a Fehérgyarmat, a Bal-
mazújváros és a Puskás Akadémia 
futballistája volt. Utóbbi mezét 
viszont nem viselte, mert tavaly 
kölcsönadták a Liga 1-ben szereplő 
Sepsi OSK-nak, idén nyáron pedig 
a Fehérvárhoz igazolt. Ott az első 
mérkőzését végigjátszotta, a máso-
dik fordulóban a cserepadra kény-
szerült, azóta pedig a harmadosztá-
lyos pontvadászat keretében kapott 
csak helyet.
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 » H. B. O.

A Román Kosárlabda-szövetség ki-
sorsolta a női bajnokság menet-

rendjét, és az október másodikán raj-
toló 2019–2020-as szezont immár új 
kiírás szerint rendezik. A tizennégy 
csapatos bajnokság első szakaszában 
két, földrajzi elhelyezkedés szerint ki-
alakított csoportban kezdenek. A Nyu-
gati csoportban a Szatmárnémeti VSK, 
az Aradi ICIM, a Kolozsvári U, a Kéz-
divásárhelyi SE, a Nagyváradi CSU, a 
Marosvásárhelyi Sirius és a Nagysze-
beni VSK, míg a Keleti csoportban a 
címvédő Sepsiszentgyörgyi Sepsi-SIC, 
a Brassói Olimpia, a Bukaresti Rapid, 
a Bukaresti Agronomia, az Alexand-
ria, a Konstancai Phoenix és a Târ-
goviște kapott helyet. A mezőnyben 
található székelyföldi együtteseket 
két csoportba sorolták be. Érdekesség, 
hogy a Sepsi-SIC a Keleti csoportban 
játszik nagyrészt dél-romániai csapa-
tok társaságában, míg a Kézdivásár-

helyi SE és a Marosvásárhelyi Sirius 
– amely visszatér a bajnokságba, 
miután az előző szezonban még VSK 
néven szerepelt – a Nyugati csoport-
ban érdekeltek, és a nyitófordulóban 
éppen egymás ellen játszanak. Az első 
fordulóban lesz még Nagyszeben–
Szatmárnémeti, Kolozsvári U–Nagy-
várad, Brassói Olimpia–Sepsi-SIC, 
Alexandria–Târgoviște és Bukaresti 
Agronomia–Rapid találkozók, az 
Arad és Konstancai Phoenix pedig 
szabadnaposak lesznek.

Az alapszakaszban oda-visszavá-
gókat játszanak tizennégy forduló 
keretében, mindegyik játéknapon egy 
csapat szabadnapos lesz. A bajnokság 
első része január 4-ig tart, majd a két 
csoport első három-három helyezettje 
egymás ellen folytatja az A jelű cso-
portban, míg a többiek a B csoportban 
játszanak. A pontvadászat második ré-
szében ugyancsak kétszer találkoznak 
egymással a csapatok, ezt követően az 
A csoport első és második helyezettje 

automatikusan bejut a rájátszás elő-
döntőjébe, a további négy csapat pe-
dig a negyeddöntőben mérkőzik meg. 
A rájátszásban a párharcok három 
győzelemig tartanak. Ami a szabályo-
kat illeti, mindegyik mérkőzésen kö-
telező szerepeltetni két hazai játékost, 
egyikük pedig huszonhárom év alatti 
kell, hogy legyen. A csapatok legfel-
jebb öt idegenlégióst nevezhetnek. 
További követelmény, hogy az együt-
tesek legalább egy ifj úsági csapatot is 
kell indítsanak, ellenkező esetben öt 
pontos büntetést kapnak.

Kisorsolták a Román Kupa október 
16-án és 23-án rendezendő első köré-
nek párosításait is, amikor is Rapid–
Kolozsvári U, Bukaresti Agronomia–
Marosvásárhelyi Sirius, Konstancai 
Phoenix–Kézdivásárhely, Nagyvárad–
Alexandria, Nagyszeben–Brassó, Târ-
goviște–Arad összecsapások lesznek. 
Az előző idényben döntős Sepsi-SIC és 
a Szatmárnémeti VSK később csatla-
koznak a kupaviadalhoz.

Elkészült a női kosárlabda-bajnokság új kiírása

 » A bajnokság 
első része január 
4-ig tart, majd 
a két csoport 
első három-há-
rom helyezettje 
egymás ellen 
folytatja az A 
jelű csoportban, 
míg a többiek 
a B csoportban 
játszanak.

IDÉZÉS

Marossy Csaba felperes, székelykeresztúri lakos 
ezennel értesíti Kiss Anna, Kiss Sándor, Kiss Ju-
lianna, Kiss Irma‚ Kiss Jánosné (született Fodor 
Anna), Kiss Anna (Berei Elek özvegye) alpere-
seket, hogy a Székelykeresztúr, Timafalvi út 80. 
szám alatti ingatlan elbirtoklási perének tárgya-
lása 2019. szeptember 5-én lesz a székelyudvarhe-
lyi bíróságon, iratcsomószám 2019/268/1160.
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Eladók német, jó minőségű, bontott fa és 
műanyag termopan ablakok, egy- és kétnyílósok; 
új bejárati ajtók, teraszajtók többféle méretben, új 
fa- és műanyag ablakok – kedvező áron, Kápol-
náson. Szállítás megoldható. Árak: 200–2000 lej. 
www.szekelyhirdeto.info. Tel.: 0742-630838.
Vállalunk tetőkészítést, felújítást, tetőfedést Lin-
dab lemezzel, cserépfedést, lemezfestést, egyéb 
bádogos munkák elkészítését, csatornakészítést 
több színben, valamint belsőépítészeti munká-
latokat – előnyös árakon. Ár megegyezés szerint. 
Tel.: 0740-918348.




