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• Térségünkben min-
den sporteseményt 
érintenek a koronaví-
rus terjedését meg-
előző óvintézkedések. 
Hargita és Maros me-
gye klubjainál, sport-
vezetőinél arról érdek-
lődtünk, hogy nézőkkel 
vagy zárt kapukkal 
rendezik-e meg a hét-
végi mérkőzéseket.

S Z É K E L Y H O N - Ö S S Z E Á L L Í T Á S

I dőrendi sorrendben a pénteken 
délután 6 órára tervezett FK 
Csíkszereda–Konstancai Farul 

labdarúgó-mérkőzés szerepel a hét-
végi sportprogramban. Cseke Szi-
lárdtól, az FK Csíkszereda sportigaz-
gatójától megtudtuk, az első változat 
szerint arra készültek, hogy a múlt 
vasárnapihoz hasonló forgatókönyv 
szerint rendezzék meg a pénteki 
futballmeccset, de közben arról ér-
tesítették őket, hogy összesen 100 
személy tartózkodhat a stadionban. 
„A két csapat, a hivatalos személyek, 
a stadion személyzete, a rendfenn-
tartók és a labdaszedő gyerekkel 
együtt szinte már meg is van a száz 
személy” – mondta Cseke, aki szerint 
a végleges döntéssel a meccs napjáig 
kivárnak a hatóságok. 

Szombaton és vasárnap a felújí-
tott Erőss Zsolt Aréna adott volna ott-

hont a teremlabdarúgó Román Kupa 
négyes döntőjének. A házigazda 
Imperial Wet Sportklub közleménye 
szerint a a Final Four elmarad. „A 
karantén feloldása után új időpontot 
tűznek majd ki” – olvasható a közle-
ményben.

A Hargita Megyei Labdarúgó 
Egyesület (HMLE) is közzétette az 
előírásokat, melyeket a román szak-
szövetség (FRF) hozott meg. Enyhí-
tő körülményként említi meg, hogy 
amennyiben kétszáz nézőnél keve-
sebben vannak a találkozón, nem 
szükséges a közegészségügyi enge-
dély. „A mi térségünkben nem na-
gyon tevődik fel, hogy ennél többen 
legyenek. Ha mégis, akkor a hazai 
együttes feladata, hogy megoldja. 
Vagyis hogy engedélyt szerezzen be, 
vagy zárt kapus legyen az összecsa-

pás” – mondta megkeresésünkre Ta-
más Zoltán, a HMLE elnöke. Hozzá-
tette, minden ifj úsági focibajnokság 
szünetel.

Udvarhelyen 
csak női meccs lesz

Vasárnap a női labdarúgó 1. Liga 
tavaszi idényének első mérkőzésén 
a Székelyudvarhelyi Vasas Femina 
hazai környezetben fogadja a Kons-
tancai Selenát. A hazaiak elnökétől, 
László Bélától megtudtuk, a klub 
már hétfőn kérvényezte a közegész-
ségügytől, hogy nézők is lehessenek 
a találkozón. „Azt a választ kaptuk, 
hogy várjunk a sorunkra, hiszen 
csak vasárnap lesz az összecsapás, 
de biztosítottak róla, hogy meg-
kapjuk az engedélyt. Amennyiben 

nem, akkor kétszáz nézőt engedünk 
be a stadionba. A szurkolóinkat fo-
lyamatosan informáljuk közösségi 
oldalunkon” – fejette ki. Ezen a hét-
végén Székelyudvarhely adott volna 
otthont az U15-ös korosztály sza-
bad- és kötöttfogású birkózó Román 
Kupájának. Az eseményre mintegy 
ötszáz sportolót és edzőt vártak. A 
szakszövetség tájékoztatta a szer-
vező Székelyudvarhelyi ISK-t, hogy 
egy későbbi időpontra halassza a 
megmérettetést. A székelyudvar-
helyiek először láthatták volna a 
teqball legjobbjait, a Challenger Ku-
pára a sportág világ- és Európa-baj-
nokai neveztek be. A rendezők ezt 
is egy későbbi időpontra tolják át. 
A Székelyudvarhelyi Szejke SK so-
ron következő találkozóját is elna-
polták: a férfi  kézilabda A osztály 

C csoportját vezető együttes hétfőn 
lépett volna pályán a Segesvári CNE 
otthonában.

Zárt kapus meccsek 
Maros megyében

A Maros Megyei Labdarúgó-egyesü-
let sürgősségi ülésén elhatározták, 
hogy az országos katasztrófavédelmi 
főigazgatóság utasítása szerint márci-
us 31-éig zárt kapuk mögött rendezik 
meg a felnőtt labdarúgó-bajnoksá-
gok (4., 5. és 6. összes csoportjának) 
mérkőzéseit. Ezeken egy klub kép-
viseletében legfeljebb 30 személy 
vehet részt, ebbe beletartoznak a 
játékosok, a szakmai stáb és a veze-
tőségi tagok. Továbbá jelen lehetnek 
azok, akiknek a mérkőzések meg-
rendezésében szerepük van, illetve 
rendfenntartók, az akkreditált újság-
írók és a helyi hatóságok képviselői. 
Amennyiben a klubok megszerzik a 
szükséges engedélyeket az illetékes 
egészségügyi szervektől, nézők előtt 
is megrendezhetik a mérkőzéseket. 
Másrészt a Román Labdarúgó-szö-
vetség döntése szerint Maros megyé-
ben szintén felfüggesztik az összes 
gyerek és ifj úsági bajnokságot az is-
kola újrakezdéséig.

Női kosárlabdában a Marosvá-
sárhelyi Sirius nézők nélkül játssza 
le szombaton 18 órától a Bukares-
ti Rapid elleni hazai mérkőzését a 
bajnokság alsóházi rájátszásában. 
A Marosvásárhelyi VSK másodosz-
tályos női kézilabdacsapatának teg-
napi, Resicabányai CSU elleni hazai 
bajnoki találkozóját is zárt kapuk 
mögött rendezték meg. A hétvégére 
Marosvásárhelyre tervezett, ifj úsági 
4-es korosztályú lányoknak kiírt ba-
rátságos kézilabdatorna elmarad.

15.40 Országúti kerékpár, Párizs–Nizza, Franciaország (Eurosport 2)
16.20 Biatlon, világkupa, Kantiolathi, Finnország (Eurosport 1)
17.00 Női kézilabda, Román Kupa: Buzău–Nagybánya (TVR 2)
17.50 Síugrás, világkupa, Trondheim, Norvégia (Eurosport 1)
18.25 Férfi kézilabda, román bajnokság: Dinamo–Torda (TVR 1)
19.00 Jégkorong, Erste Liga: Újpest–Ferencváros (M4 Sport)
19.45 Alpesi sí, világkupa, Are, Svédország (Eurosport 1)

Labdarúgás, Európa Liga
19.55 Sevilla–Roma (Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Plus)
19.55 Linz–Manchester Utd (Digi Sport 2, Telekom Sport 3, Look Sport)
19.55 Frankfurt–Basel (Digi Sport 3, Telekom Sport 2, Look Sport 2)
19.55 Basaksehir–Köbenhavn (Digi 4, Telekom 4, Look Sport 3) 
22.00 Rangers–Leverkusen (Digi Sport 1, Telekom Sport 2, Look Plus)
22.00 Inter–Getafe (Digi Sport 2, Telekom Sport 1, Look Sport)
22.00 Wolfsburg–Sahtar (Digi Sport 3, Telekom Sport 3, Look Sport 2)
22.00 Olimpiakosz–Wolves (Digi Sport 4, Telekom Sport 4, Look 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  

Bukarestben, április 5-én kezd a Győr
Április 5-én idegenben kezdi a Bukaresti CSM elleni Bajnokok Ligá-
ja-negyeddöntőt a címvédő Győri Audi ETO KC női kézilabdacsapata. A 
klub honlapjának közlése szerint 18.30 órakor játssza első mérkőzését 
a kisalföldi együttes a román fővárosban, míg a visszavágóra április 
11-én 20 órától kerül sor az Audi Arénában. A párharc győztese bejut a 
május 9–10-ei négyes döntőbe, melyet idén is a Papp László Budapest 
Sportarénában rendeznek.

• RÖVIDEN 

A Gulácsi Péterrel felálló Leipzig, 
valamint az Atalanta is történe-

te során először jutott a labdarúgó 
Bajnokok Ligája negyeddöntőjébe, 
mivel a nyolcaddöntő első meccsé-
hez hasonlóan a kedd esti vissza-
vágón is legyőzte a Tottenham Hot-
spurt, illetve a Valenciát. A magyar 
válogatott kapus végig magabiztos 
teljesítményt nyújtott, és együtt élt 
a játékkal: védenie csak párszor kel-

lett, lábbal azonban többször is jól 
avatkozott játékba. A lipcseiek má-
sik magyar válogatott játékosa, Willi 
Orbán térdsérülése miatt ezúttal sem 
volt bevethető állapotban. Bajnokok 
Ligája, nyolcaddöntő, visszavágók: 
Leipzig (német)–Tottenham Hotspur 
(angol) 3–0 (2–0), gólszerző Sabi -
tzer (10. és 21. perc), Forsberg (87.), 
továbbjutott a Leipzig, kettős győze-
lemmel, 4–0-s összesítéssel; Valen-

cia (spanyol)–Atalanta (olasz) 3–4 
(1–2), gólszerzők Gameiro (21., 51.), 
Ferrán Torres (67.), illetve Ilicic (3., 
43., 71., 82., az első kettőt büntető-
ből), továbbjutott az Atalanta, kettős 
győzelemmel, 8–4-es összesítéssel.

Az FC Liverpool (angol)–Atlético 
Madrid (spanyol) és Paris Saint-Ger-
main (francia)–Borussia Dortmund 
(német) mérkőzések lapzárta után 
fejeződtek be. (D. L)

F ordulatos, sok gólt hozó pár-
harcot játszott a futsal élvonal 

alsóházában az FK Székelyud-
varhely és a Dévai Autobergamo 
kedden este. A hazaiak a második 
félidőben tudták leszakítani az 
ellenfelet, amikor a fiatal dévai 
csapat elfáradt, beletörődött a ve-
reségbe, az udvarhelyiek pedig tü-
relmesen passzolgattak, a végjáték-
ban lezárták a csatát. A bajnokság 
alsóházának még a Kolozsvári Clu-

jana a tagja, a három klub négyszer 
játszik egymással, amíg kialakul a 
végső rangsor. 

Teremlabdarúgó 1. Liga, ráját-
szás, alsóház, 2. forduló: Futsal 
Klub Székelyudvarhely–Dévai 
Autobergamo 8–5 (3–3), gólszerzők 
Szőcs László (14. és 19. perc), Balázsi 
Attila (16., 26.), Kedei Barna (25., 39.), 
Mánya Szabolcs (27.), Szécsi Barna 
(39.), illetve Sergiu Gavrilă (6., 7.), 
Mihnea Toader (19.), Andrei Grosu 

(24.), Andrei Vesa (40.). FK: Sebes-
tyén – Szőcs, Mánya, Bíró, Szécsi. 
Játszott még: Tifán, Kedei, Balázsi, 
Balázs, Gálfi , Jakab, Bálint.

Egy korábbi mérkőzésen: Kolozs-
vári Clujana–FK Székelyudvarhely 
2–8. A következő fordulóban (már-
cius 22.) Déva–Kolozsvár mérkőzést 
tűztek műsorra, az FK Székelyudvar-
hely szabadnapos lesz.

Józsa Csongor

Óvintézkedések a sportrendezvényeken
Számos mérkőzést nézők nélkül rendeznek meg, az ifj úsági bajnokságok szünetelnek

BL-negyeddöntőbe jutott Gulácsi csapata

Szaladt az eredmény után, de győzött az FK

Múlt héten a stadionból szurkolhattak az FK Csíkszeredának, holnap azonban csak a tévén keresztül ▴  FOTÓ: PINTI ATTILA




