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Adrian Mihalcea lett
a Dinamo edzője
Adrian Mihalcea lett a Dinamo él-
vonalbeli labdarúgócsapatának új 
vezetőedzője. A Liga 1 alsóházában 
szereplő bukaresti együttes korábbi 
szakvezetője, ifj abb Dusan Uhrin, 
mint ismeretes, lemondott az el-
várásoknál gyengébb eredmények 
miatt, utódja korábban csatárként 
erősítette a Ștefan cel Mare úti 
piros-fehéreket. Edzőként első-
sorban másodosztályos gárdánál 
dolgozott eddig, többek között az 
UTA szakvezetője is volt 2017-ben, 
majd Cosmin Contra szövetségi ka-
pitány idejében a felnőttválogatott 
másodedzője volt. Tegnap mutatta 
be új edzőjét a Rapid másodosztá-
lyos csapata is: a feljutásra pályázó 
vasutasok a várakozásoknak meg-
felelően Dan Alexát nevezték ki a 
menesztett Daniel Pancu helyére.
 
Együttműködnek
a kolozsvári „egyetemisták”
Együttműködési megállapodást 
kötött tegnap a Kolozsvári Universi-
tatea labdarúgóklubja a város egye-
temi sportklubjával. A protokollum 
aláírásakor a felek hangsúlyozták, 
hogy a kölcsönös tapasztalatcsere 
mellett logisztikai téren is segíteni 
fogják egymást. Az Universitatea 
futballszakosztálya, mint ismeretes, 
1992-ben vált külön a sportklubtól.
 
BL: a Leipzig kiejtette
a Tottenham csapatát
A Leipzig labdarúgócsapata 3-0-ra 
legyőzte kedd este hazai pályán a 
Tottenham Hotspurt a Bajnokok 
Ligája-nyolcaddöntők visszavágó-
ján, így 4-0-s összesítettel tovább-
jutott a negyeddöntőbe. A német 
együttes mellett az Atalanta is kedd 
este váltott jegyet a legjobb nyolc 
közé, miután a Valencia vendége-
ként 4-3-ra nyert. Az olasz együttes 
korábban 4-1-re nyert hazai pályán. 
A tegnapi meccseket lapzártánk 
után rendezték.

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

A koronavírustól tartva, nem akar-
nak Giurgiuban pályára lépni a 

Medgyesi Gaz Metan futballistái, mivel 
a stadion egyik edzőtermében helyez-
tek el karanténban huszonnégy, Olasz-
országból hazatért személyt. A Liga 
1-es labdarúgó-bajnokság felsőházi 
rájátszásában szombaton rendeznék 
az Astra elleni mérkőzésüket, és azt 
szeretnék, ha azt egy másik városban 
játszhatnák le. A giurgiuiak klubelnö-
ke, Dănuț Coman ugyanakkor tegnap 
hangsúlyozta, hogy a közegészségügyi 
hivatal engedélyezte az összecsapást, 
nincs olyan kockázat, amely indokolt-
tá tenné a helyszínváltoztatást.

A Román Labdarúgó-szövetség 
(FRF) eközben az európai testület és 
a dán szakszövetség beleegyezésé-
vel Craiováról Ploiești-re költöztet-
te az U21-es válogatott Dánia elleni 
Európa-bajnoki selejtezőmérkőzését. 
A március 31-én, 19.30-kor rendezen-
dő korosztályos összecsapást, mint 
ismeretes, nézők nélkül rendezik, a 
helyszínváltoztatás révén viszont a 
csapatok mindvégig a buft eai edző-
központban tartózkodhatnak. Romá-

nia öt forduló után 10 ponttal máso-
dik a 8-as csoportban, miközben a 
dánok ugyancsak öt lejátszott mérkő-
zés után hibátlan mérleggel, 15 pont-
tal állnak az élen.

Gondot jelenthet ugyanakkor a fel-
nőtt válogatott Izland elleni, idegen-
beli Eb-pótselejtezője március 26-án, 
a kormány tegnap hozott rendelete 
ugyanis a labdarúgókra is vonatko-
zik. Mirel Rădoi szövetségi kapitány 
listáján öt olyan labdarúgó szerepel, 
akiket Olaszországból vagy Francia-
országból hazatérve megfi gyelés alatt 
tartanának, ezért ha klubjaik nem 
engedik el őket korábban, akkor Cipri-
an Tătărușanu, Ionuț Radu, Romario 
Benzar, Vasile Mogoș és Vlad Chiri-
cheș nem léphetnek majd pályára az 
összecsapáson.

Elkülönítették eközben az Arsenal 
élvonalbeli csapatának több játékosát 
és szakmai stábját is, mivel február 
27-én közvetlen kapcsolatba kerültek 
az Olympiakos klubjának tulajdo-
nosával, Evangelos Marinakisszal. 
A görög üzletember, mint ismeretes, 
két napja jelentette be, hogy megfer-
tőződött. Az angliai klub közleménye 
alapján minimális az esélye annak, 

hogy a játékosok is elkapták, de elő-
vigyázatosságból tizennégy napig 
otthoni elkülönítőben maradnak. A 
Manchester City elleni bajnoki mér-
kőzésüket elhalasztották.

A Getafe futballistái nem is akar-
nak kockáztatni, ezért jelezték, nem 
utaznak el Milánóba a mai, Internazio-
nale elleni Európa Liga-nyolcaddöntő 
visszavágóra. Arra kérték az Európai 
Labdarúgó-szövetséget, hogy egy al-
ternatív helyszínen rendezzék meg a 
találkozót, mert inkább elveszítik játék 
nélkül a találkozót, mintsem elutazza-
nak a járvány gócpontjába. Mindeköz-
ben tegnap az AS Roma bejelentette, 
hogy nem tud elutazni a mai, Sevilla 
elleni EL-mérkőzésére, mert az olasz-
országi járatok már nem landolhatnak 
Spanyolország területén.

Németországban ugyanakkor a 
Hannover másodosztályos labdarú-
gócsapata tegnap bejelentette, hogy 
egyik játékosuk megfertőződött a ví-
russal. Társaival azóta nem érintke-
zett, de elővigyázatosságból őket is 
letesztelték.

Mindeközben Japán olimpiaügyi 
szakminisztere a parlament előtt fel-
szólalva elfogadhatatlannak nevezte 

a tokiói nyári játékok esetleges elha-
lasztását, hiszen annak főszereplői to-
vábbra is készülnek a csúcsesemény-
re. Hozzátette ugyanakkor azt is, hogy 
a döntés joga a Nemzetközi Olimpiai 
Bizottságot (NOB) illeti meg, a japán 
kormánynak ugyanakkor pontos in-
formációkkal kell elősegítenie a tes-
tület feladatát. A szervezés továbbra 
is, az eredeti terveknek megfelelően 
zajlik, az illetékesek nem vettek fon-
tolóra halasztást. Hasonló álláspon-
ton vannak a labdarúgó-Európa-baj-
nokság nyári rendezése kapcsán is, 
amelynek Bukarest és Budapest is 
társházigazdája lesz. Közben tegnap 
Magyarország is betiltotta a száz főnél 
nagyobb beltéri és az ötszáz főnél na-
gyobb kültéri rendezvények megtartá-
sát. A hónap hátralévő időszakában 
az országos bajnokságok mellett nem-
zetközi találkozók is tervbe vannak 
véve az országban, köztük a női kézi-
labdázók március 20–22-ei olimpiai 
selejtezőtornája Győrben. Az Európai 
Kézilabda-szövetség (EHF) különben 
a nők 2020-as Eb-selejtezőjének a 
március 25–29-ei időszakban tervezett 
harmadik és negyedik fordulóját júni-
usra halasztotta.

Óvatosság és káosz a koronavírus fenyegetésében

 » Mirel Ră-
doi szövetségi 
kapitány listáján 
öt olyan labda-
rúgó is szerepel, 
akiket Olaszor-
szágból vagy 
Franciaország-
ból hazatérve 
megfi gyelés alatt 
tartanának, ezért 
ha klubjaik nem 
engedik el őket 
korábban, akkor 
Ciprian Tătărușa-
nu, Ionuț Radu, 
Romario Benzar, 
Vasile Mogoș és 
Vlad Chiricheș 
nem léphetnek 
majd pályára az 
összecsapáson.

A jégkorong-Erste Liga 
felfüggesztését javasolják 
a gyergyószentmiklósiak, de 
szükség esetén nézők nélkül 
is lejátsszák a Sportklub elle-
ni elődöntőiket.

 » GERGELY IMRE

T egnap délelőtt még árulták 
a jegyeket Gyergyószent-
miklóson a Gyergyói Hoki 

Klub–Csíkszeredai Sportklub Ers-
te Liga-elődöntőire, de a miután a 
kormány szigorítása miatt már 900 
személyt sem engedhetnek be a ta-
lálkozókra, a belépők értékesítését 
is leállították – a már eladott je-
gyek árát pedig visszatérítik. A ko-
ronavírus terjedésének megfékezé-
se érdekében hozott rendelet miatt 
már csakis nézők nélkül lehetne 
megrendezni a mérkőzéseket, az 
érintettek viszont inkább a bajnok-
ság felfüggesztését javasolják.

„Ezt így nem érdemes csinálni. 
A klubvezetés, a játékosok és a 
szurkolók is azért tettek meg min-
den tőlük telhetőt az egész szezon-
ban, hogy ide eljussunk, és most 
ez szertefoszlik. Szurkolók nélkül 
semmi értelme a játéknak. Igazi 
székely hokiünnep kellett volna 
legyen a párharc. Üres lelátók 
előtt azonban minek? Inkább zár-
juk le most a bajnokságot” – rea-
gált megkeresésünkre Bereczky 
Szilárd, a GYHK menedzsere. Le-
szögezte, hogy megérti a járvány-
ellenes intézkedések fontosságát, 
de szerinte a helyes lépés most az 
lenne, ha eredményhirdetés nél-
kül lezárulna a viadal – ahogyan 
az osztrák, vagy német ligában is 
történt. Tegnap délután még az 

A GYERGYÓI HK JOBBNAK TARTANÁ AZ ERSTE LIGA FELFÜGGESZTÉSÉT A ZÁRT KAPUS MÉRKŐZÉSEK HELYETT

„Nézők nélkül inkább ne játsszunk!”

Folytatás. A Gyergyói HK nem szeretne nézők nélkül játszani a Sportklubbal

 » Bereczky 
Szilárd, a GYHK 
menedzsere 
szerint a helyes 
lépés most az 
lenne, ha ered-
ményhirdetés 
nélkül lezárulna 
a viadal.

Erste Liga döntését várták, szükség 
esetén pedig zárt kapuk mögött is 
lejátsszák a ma és holnap esedékes 
összecsapásokat.

„Ha nem lehetnek szurkolók, 
akkor inkább ne játsszunk” – je-
lenti ki ugyanakkor Ferencz-Csi-
bi Róbert, a piros-fehérek fi atal 
hátvédje is. Elmondta, a vasárna-
pi csíkszeredai üres csarnokban 
senki nem tudott felpörögni, csak 
muszájból játszottak. „Olyan volt, 
mint egy válogatott összetartáson, 
ahol a keretet szétosztják kétfe-
lé, és a kékek játszanak a pirosak 
ellen minden tét nélkül. Másnap 

ugyan csak 900-an voltak, és csak 
csíki szurkolók, de így is lényege-
sen más volt a hangulat. Már való-
di meccsen érezhettük magunkat” 
– mondta.

A jégkorong-Erste Liga elődöntő-
jében mindkét ágon két-két mérkő-
zést rendeztek eddig. A székelyföldi 
párharcban a Csíkszeredai Sport-
klub összesítésben 2:0-ra vezet a 
Gyergyói HK ellen, a magyarországi 
sorozatban pedig a címvédő Ferenc-
város szintén 2:0-ás összesítéssel 
vezet. Tegnap óta Magyarországon 
is betiltották a százfősnél nagyobb 
beltéri rendezvényeket.
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