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• Leghamarabb április második felében, a 
járvány miatti szükségállapot feloldása után 
folytatódhatnak Romániában a labdarúgó-baj-
nokságok, de létezik egy másik forgatókönyv is 
– közölte Răzvan Burleanu FRF-elnök. 

ORBÁN ZSOLT

A Román Labdarúgó-szövetség 
(FRF) első számú vezetője azt 
követően tartott tájékoztatót, 

hogy az Európai Labdarúgó-szövet-
ség (UEFA) az Európa-bajnokság el-
halasztásáról döntött, ezáltal lehető-
séget biztosítva a tagszervezeteknek 
a félbeszakított bajnokságok lebo-
nyolítására.

Burleanu saját otthonából jelent-
kezett be az FRF YouTube-csatorná-
ján. A 35 éves sportvezető a hét elején 
– a szövetség több tagjához és Mirel 
Rădoi szövetségi kapitányhoz hason-
lóan – lakhelyi elkülönítésbe került. 
Az FRF képviselői március elején a 
Nemzetek Ligája-sorsoláson vettek 
részt Amszterdamban, és az esemé-
nyen olyan személyekkel kerülhet-
tek kapcsolatba, akiknek időközben 
pozitív lett a koronavírus-tesztjük. 
Răzvan Burleanu elmondta, a Hol-
landiában járt román küldöttség tag-
jai közül mindenki tünetmentes.

Mint a videóban elhangzott, a jár-
vány miatt Romániában jelenleg 53 
labdarúgó-bajnokság szünetel. Eze-
ket múlt héten március 31-éig felfüg-
gesztette a szövetség, ám hétfőn az 
államfő szükségállapotot rendelt el 

harminc napra. Mindez a bajnoksá-
gok folytatását is befolyásolja, a szük-
ségállapot feloldásáig, azaz április 15-
éig érvényben lesz a kényszerszünet.

Burleanu hozzátette, az FRF által 
kijelölt munkacsoport több forgató-
könyvön dolgozik, ha a helyzet rosz-
szabbra fordul, elképzelhető, hogy 
csak június közepén lesznek újra 
mérkőzések. Az európai szövetség 
kérése alapján a szezont június 30-
áig kell befejezni, így utóbbi esetben 
átalakíthatják a bajnokságok lebo-
nyolítási rendszerét.

Az elnök emlékeztetett, az élvo-
nalban nyolc forduló maradt hátra a 
felsőházi és 12 az alsóházi rájátszás-
ból. A másod- és harmadosztályban 
egyaránt 14 fordulót kell még meg-
rendezni, míg az elődöntőnél járó 
Román Kupában két dátumra van 
szükség. Ugyanakkor fi gyelembe 
kell venni az 1. Liga 12. és a máso-
dosztály harmadik helyezettje között 
játszandó osztályozót is.

Tegnap délután az Agerpers hír-
ügynökségnek a román labdarúgók 
szakszervezetének (AFAN) elnöke, 
Emilian Hulubei azt nyilatkozta, 
hogy még tovább tarthat a kényszer-
szünet, szerinte a bajnokságokat 
május 16-án folyathatják a csapatok. 
„Több megoldási lehetőség is felvető-
dött, ezek közül a legvalószínűbb az, 

hogy a csapatok április közepén kez-
denék újra az edzéseket, és az 1. Liga 
pedig május 16-án folytatódna. To-
vábbá a Román Kupa elődöntőjében 
egy mérkőzés döntene a továbbju-
tásról. Az alsóházi rájátszás átnyúl-
na júliusig, míg a felsőházban be 
lehetne fejezni a küzdelmeket június 
30-ig” – mondta Hulubei. Egy másik 
megoldás az lenne, ha az 1. Liga ráját-
szásában eltörölnék az oda-visszavá-
gókat és csak egyszer találkoznának 
a csapatok. A 2. Ligában is rájátszást 
vezetnének be, az első nyolc együt-
tes a felsőházban, a többi tíz pedig 

az alsóházban játszana, itt is egyszer 
csapnának össze a klubok egymás-
sal. Minderről a tegnap, lapzártánk 

után véget ért gyűlésen tárgyalt az 
FRF, az LPF (Hivatásos Labdarúgó 
Liga) és az AFAN vezetősége.

A Nemzetközi Jégkorong Szövetség 
(IIHF) a koronavírus-járvány ter-

jedése miatt kedden törölte a román és 
a magyar válogatottat is felvonultató, 
ljubljanai divízió I/A-s világbajnoksá-
got. A svájci elit vb megrendezéséről 
még nem született döntés.

A harmadik értékcsoportból ta-
valy nagy meglepetésre feljutott 
román, illetve a magyar mellett a 
dél-koreai, az osztrák, a francia, a 
házigazda szlovén válogatott játéko-
sai léptek volna jégre április 27. és 
május 3. között Ljubljanában.

Az IIHF ugyancsak törölte a di-
vízió I/B-s vb-t, amelyet szintén eb-
ben az időszakban tartottak volna a 
lengyelországi Katowicében.

A szövetség már múlt pénteken 
törölte a divízió II-es és III-as világ-
bajnokságokat minden korosztály 
számára, korábban pedig a női elit 
vb-t is, amelyen a magyar csapat 
fennállása során először szerepelt 
volna. „Sajnos ebben az időben nem 
lehet komolyabb döntéseket hozni 
a 2020-as világbajnokság megtartá-
sával kapcsolatban” – mondta René 

Fasel, az IIHF elnöke. „Az érdekelt 
felek, valamint a vb-n részt vevő vá-
logatottak szövetségei nyíltan megvi-
tatták a koronavírus-járvánnyal kap-
csolatos nagyon összetett helyzetet” 
– tette hozzá. Világszerte az elmúlt 
hetekben, napokban a nemzeti baj-
nokságok sorra leálltak, edzeni sem 
lehetett, Európában sok helyen még 
a jégpályákat is leolvasztották. A leg-
erősebb ligák közül csak az orosz bá-
zisú KHL rájátszása folyik – ott is egy 
hét szünetet rendeltek el –, de például 
az NHL küzdelmei is leálltak.

A z európai jégkorongligák mind-
egyikében nőttek a nézőszámok 

– írta honlapján a Nemzetközi Jégko-
rong-szövetség (IIHF). A beszámoló 
szerint a legtöbb szurkoló a svájci 
élvonal küzdelmeire kíváncsi, itt 1,8 
százalékos növekedéssel először lépte 
át az átlagnézőszám a hétezres határt 
(7074). A második helyen a német liga 
(DEL) áll 6523-as átlagnézőszámmal, 
míg az orosz bázisú KHL 6486-tal a 

harmadik. A világ legnézettebb hokis 
bajnoksága az észak-amerikai profi -
liga, az NHL, ott 17 423-as átlagnéző-
számot produkáltak.

A Fehérvárt felvonultató, osztrák 
központú EBEL 3163-as átlagnéző-
számmal a hetedik, a Miskolci DVTK 
Jegesmedvéket és a MAC Újbudát 
foglalkoztató szlovák liga a kilence-
dik 2379-cel. A magyar központú Ers-
te Liga 632 átlagnézővel 17. a sorban. 

Az Erste Ligában a két legnagyobb 
átlagnézőszámmal rendelkező klub 
a Csíkszeredai Sportklub és a Gyer-
gyói HK volt.

Az erdélyi és a magyarországi klu-
bok közül egyik sem került be a né-
zőszámokat tekintve a legjobb száz-
ba, ahol vezet a svájci SC Bern (16 
237), második a szentpétervári SZKA 
(13 594), harmadik a német Kölner 
Haie (13 333). (Dobos László)

Április közepéig biztosan szünet lesz
Átalakíthatják a bajnokságok lebonyolítási rendszerét

Júniusban rendezik a Nemzetek Ligája rájátszását 

Márciusról júniusra halasztották a Nemzetek Ligája rájátszásának párosí-
tásait – erről is döntöttek kedden az UEFA videokonferenciáján. A Bulgá-
ria–Magyarország és az Izland–Románia párharc győztesei egymás ellen 
játszanak a jövőre halasztott Eb-n való részvételért. Emellett várhatóan 
több más, jövőre tervezett esemény időpontja is módosul, így a 2021 júniu-
sában esedékes Nemezetek Ligája négyes döntőjének, a szintén jövő nyári 
24 csapatos klub-vb-nek vagy a Magyarország és Szlovénia által közösen 
megrendezendő U21-es Eb-nek (2021. június 9–26.) az időpontja.

A szlovéniai hoki-vb-t sem rendezik meg idén

Nőttek a nézőszámok az európai hokiligákban

A foksányi származású sportvezető 
nem mozdulhat ki lakásából

▾  FORRÁS: FACEBOOK/RĂZVAN BURLEANU

Öt kontinensen is gólt szerzett
A japán Keisuke Honda az első olyan labdarúgó, aki öt különböző konti-
nensen is gólt szerzett klubcsapatában. Ázsia, Európa, Észak-Amerika, 
Ausztrália azok a földrészek, ahol Keisuke Honda januárig klubszinten 
megfordult. A 33 éves középpályás azonban a télen klubot váltott és 
Dél-Amerikába költözött, a legutóbbi állami bajnokin pedig meg is sze-
rezte első gólját új csapata, a Botafogo színeiben (a Bangu Atlético Club 
elleni 1–1 alkalmával), így a Transfermarkt adatai szerint ő az első olyan 
játékos, aki elmondhatja magáról, hogy öt különböző kontinensen is gólt 
szerzett. 2002 óta tartó profi karrierje alatt Honda eredményes volt a ja-
pán Nagoya Grampus, a holland VVV-Venlo, az orosz CSZKA Moszkva, az 
olasz AC Milan, a mexikói CF Pachuca, az ausztrál Melbourne Victory és 
most a Botafogo együttesében. Már csak Afrika hiányzik klubszinten a 
98-szoros japán válogatott repertoárjából – a nemzeti csapatban egyéb-
ként már ezen a földrészen is betalált, a 2010-es dél-afrikai világbajnok-
ságon a Kamerun, illetve Dánia elleni csoportmeccsen is gólt szerzett.

Szeptemberre halasztják Roland Garrost
Az eredeti május 25.–június 7. időponthoz képest négy hónappal később, 
szeptember végén, illetve október elején rendezik meg az év második 
tenisz Grand Slam-versenyét, a párizsi Roland Garrost. Erről a Francia 
Nyílt Teniszbajnokság hivatalos oldalán megjelent közlemény számol be, 
melyben leírják, hogy a koronavírus-járvány terjedése és az ismert nehéz-
ségek miatt kiszámíthatatlan, hogy mi lesz a helyzet május 18-án, amikor 
a selejtezőknek kellene kezdődniük. A szervezők úgy döntöttek, hogy 
szeptember 20. és október 4. között kerül majd sor a tornára. A párizsi 
verseny az Australian Open után hagyományosan az év második Grand 
Slam-tornája szokott lenni, ezúttal viszont, amennyiben a wimbledoni 
angol nyílt bajnokságot, illetve a New York-i US Opent a tervek szerinti 
időpontokban rendezik meg, az utolsó lesz a sorban a Roland Garros.
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