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• Keresztülvágott 
számítások, labdarú-
gó-mérkőzések nélkül 
maradtunk a hétvégén. 
Valószínű, hogy még 
sokáig be kell érnünk 
az ismétlésekkel, 
várnunk kell, hogy 
kilátogathassunk a 
stadionok lelátóira. A 
főszervezők már azon 
is dolgoznak, miként 
lehet vége – esetlege-
sen – a bajnokságnak.

JÓZSA CSONGOR

A román labdarúgó 1. Liga 
küzdelmei leálltak, a hét-
végén már nem rendezték 

meg a találkozókat. A szakszövetség 
(FRF) egyelőre március 31-éig írta ki 
a mindennemű sporttevékenység fel-
függesztését a koronavírus-járvány 
miatt, azonban nem kell jövőbe lá-
tónak lennünk, hogy megjósoljuk, 
ezen tiltási időszakot nemsokára 
meghosszabbítják. Mi lesz így a baj-
nokságokkal, miként kerül pont a 
2019–2020-as idény végére?

A román sportlapok értesülései sze-
rint a sportvezetők több tervezetet is 
kidolgoztak, igaz, hozzáteszik, hogy je-
lenleg senki sem tudja, mi fog történni, 
egyáltalán folytatódik-e a küzdelem az 
élvonalban. Érdekes kérdés még, hogy 
a klubok a tévéközvetítésekből szárma-
zó pénzből mennyit kapnak meg.

„A tervek közül az első, hogy be-
fejezzük az 1. Ligát, még akkor is, 
ha jóval később folytatódik, mint 
ahogyan előzetesen várni lehet. Ez 

sokban függ attól, hogy mi lesz a 
labdarúgó Európa-bajnoksággal. 
Amennyiben az UEFA azt elhalasztja 
és megengedi, hogy az Eb időpont-
jában meccseket rendezzünk, akkor 
minden rendben lesz. Még nyolc 
forduló van a rájátszás felsőházá-
ból, azt egy hónap alatt lefuttatjuk, 
amennyiben hétközi és hétvégi já-
téknapokat is rendezünk. Meglehet, 
hogy az európai kupaporondon is 
később kezdődik a küzdelem, mint a 
most kiírt július 7–9., így ha május-
ban nekivágunk, akkor elégséges idő 
lesz arra, hogy befejezzük a pontva-
dászatot” – vázolta fel a Hivatásos 
Labdarúgóliga (LPF) főtitkára, Justin 
Ștefan. Hozzátette: „Az alsóházban 
még 12 forduló maradt hátra, azt jú-
liusig kitolhatjuk, amennyiben nem 
lesz más lehetőség.”

Még van három terv tartalékban ar-
ra az esetre, ha májusban sem tud foly-
tatódni a labdarúgó 1. Liga. „A második 
számú variáció a bajnokság tömörítése, 
hogy fel tudjunk állítani egy végső sor-
rendet. A harmadik az, hogy most lezár-
juk a megmérettetést, nem esik ki senki, 
jövőre pedig 16 csapattal kezdjük az új 
kiírást. A negyedik a vis maior eset, 
amikor már nincs mit tennünk és töröl-
jük ezt a szezont” – fejtette ki a főtitkár.

Számolgatás nélkül, 
a legsötétebb forgatókönyv

Amennyiben áprilisban ismét útjá-
ra indul a labda a fociélvonalban, 
akkor nincs semmi probléma. Kicsit 
összesűrűsödik a menetrend, nagy-
jából az előzetesen kiírt időpontban 
tud véget érni az idény.

A már említett májusi kezdéssel na-
gyon gyors tempójú volna az 1. Liga rá-
játszása, hiszen majdnem mindennap 
lenne mérkőzés, a fordulók úgy válta-
nák egymást, hogy az egyik hétvégén, 
a másik hét közben zajlana, az együt-
tesek háromnaponta pályán lennének. 
Így június közepén bajnokot avatná-
nak, ahogy a kiesőket is ismernénk.

Ellenben ez a képlet a 2. Ligában már 
nem nagyon életképes, ott még tizenöt 
játéknap vár a mezőnyre, illetve a har-
madosztályban is rengeteg meccs van 
még hátra, hiszen a tavaszi fordulókból 
egyet rendeztek meg, tizennégy maradt 
hátra. Akármilyen gyors ritmust is dik-
tálnának, június végéig elhúzódhatnak 
a pontvadászatok. Nem beszélve arról, 
hogy ebben az eszement tempóban 
hova tudnák beiktatni a labdarúgó Ro-
mán Kupa elődöntőit, fi náléját…

Amennyiben a koronavírus-jár-
vány miatt csak májusban lehetne 
focizni, akkor kevés megoldási le-
hetőség merül fel a bajnokságokkal 
kapcsolatosan. Persze a szervezők 
ezt is szem előtt tartják, próbálnak 
egy tervet kidolgozni, amelyet a klu-
boknak is el kell majd fogadniuk. 
Ezek között szerepel a bajnokság 
lefagyasztása, továbbá az is, hogy 
nem esik ki senki, a soron következő 
kiírást pedig 16 csapattal indítják, a 
mostaniakhoz a másodosztály első 
két helyezettje csatlakozik. Vagy ép-
pen egyszerűen törlik az idei idényt.

A televíziós közvetítések díjai

A labdarúgó 1. Liga legtöbb csapa-
tának a közvetítésekből származó 

pénzösszeg jelenti a megélhetést. 
Mi van, ha ezt nem kapják meg, mi-
vel nem folytatódik a bajnokság? 
„Egyelőre ezzel nem foglalkoztunk. 
Jelenleg nem számolunk azzal, hogy 
ezt az idényt játék nélkül zárnánk le. 
Meglátjuk, hogyan alakulnak a dol-
gok” – jelentette ki Orlando Nicoară, 
a televíziós közvetítési jogokat bir-
tokló cég képviselője.

Biztosított, hogy a jelenlegi szituáci-
óban minden szereplő – szövetség, liga, 
klubok, tévétársaságok – azon vannak, 
hogy befejezzék a 2019–2020-as idényt. 
Ebben előrelépés az UEFA-val való 
egyeztetés után történhet meg, amit a 
héten tartanak a tagszövetségek.

Amennyiben mégis azt a döntést 
kell meghozniuk, hogy nem tud za-
vartalanul véget érni a bajnokság, 
akkor nagy valószínűséggel újra-
számolják a tévés közvetítésekből 
származó pénzösszegeket. A jelen-
legi szerződés alapján a ligának idé-
nyenként összesen 268 találkozót 
kell szolgáltatnia a közvetítő cégnek, 
amiért 28 millió eurót kap.

Ebből nem kevesebb mint 72 
mérkőzés hiányzik. A bajnokság új-
raindítása után még ennyit kellene 
lejátszani, képernyőre tűzni. Azaz a 
tervezett meccsek közel 27 százalé-
kát. Vagyis ha nem lenne több meccs, 
a klubok mintegy 7,3 millió eurótól 
esnének el.

Arról nem is beszélve, hogy a 
fennmaradt párharcok a legkiélezet-
tebbek, ezeken dől el a bajnok kiléte, 
illetve kerülik el a csapatok a kiesést. 
Vagyis a tévé szempontjából az egyik 
legnézettebb időszakot jelentené, 
amikor a reklámokat sokkal borso-
sabb áron tudnák értékesíteni.

Hogy melyik lesz a nyerő képlet, 
mikor indul útjára ismét a labda az 1. 
Ligában, a másod- és harmadosztály-
ban? Egyelőre csak találgathatunk.

Forgatókönyvek a fociligákra
Négy tervet is kidolgoztak a folytatáshoz
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A felsőházban a bajnoki címvédő Kolozsvári 
CFR előnye négy pont az FCSB-vel szemben
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