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Jövőre is fogadnák
a labdarúgó-Eb mezőnyét
A Román Labdarúgó-szövetség 
(FRF) tegnap hivatalosan is meg-
erősítette társrendezői vállalásait 
a jövőre halasztott Európa-baj-
nokságra. A koronavírus-járvány 
miatt átütemezett kontinensvia-
dalnak, mint ismeretes, tizenkét 
város adhat otthont, köztük 
Bukarest és Budapest. A társren-
dezőknek április harmadikáig 
kell megerősíteniük rendezői 
szándékukat az Európai Labdarú-
gó-szövetségnél (UEFA). Románia 
és Magyarország válogatottjai, 
mint ismeretes, épp ma játszottak 
volna pótselejtezőt a részvételért, 
ám ezt már korábban elnapolták. 
A hazai sportszervezet kezdemé-
nyezésére ugyanakkor az eredeti-
leg tervezett időpontban, 18.30-as 
kezdéssel a virtuális térben játsz-
szák le az izlandi–román meccset 
a FIFA számítógépes játéka segít-
ségével. Az összecsapást a ProX 
csatorna élőben közvetíti.
 
Magyarország is üdvözli
az olimpia elhalasztását
Kulcsár Krisztián, a Magyar 
Olimpiai Bizottság (MOB) elnöke 
azt mondta: a körülményeket 
fi gyelembe véve a sport diadala 
az, hogy nem törölték, hanem 
elhalasztották a 2020-as tokiói 
olimpiát. „Szerintem négy hónap-
pal a rajt előtt belefért volna még 
néhány nap vagy hét, meg lehetett 
volna nézni, hogy a járványhelyzet 
hogyan alakul a világban. De a 
döntés megszületett, és mi előre-
nézünk” – nyilatkozott tegnap a 
magyarországi közmédiának adott 
exkluzív interjúban a sportvezető. 
Hangsúlyozta: a jó oldalát nézik a 
helyzetnek, hiszen most „egyfajta 
bizonyosság költözhet a szívekbe”, 
és egyfajta elkötelezettségről is 
árulkodik az a határozat, amely 
szerint jövő nyár végéig meg kell 
rendezni az olimpiát és paralim-
piát. Hozzátette: örülnek, hogy az 
edzéslehetőségek kiegyenlítődnek 
majd, normalizálódni fognak, 
hogy a kvalifi kációs versenyeket 
rendben be lehet fejezni, annak 
pedig külön örülnek, hogy a meg-
szerezett kvóták nem vesznek el. 
A MOB elnöke szerint a közeljövő 
legnehezebb feladata az lesz a 
NOB és a nemzetközi sportszövet-
ségek számára, hogy kidolgozzák 
a meghosszabbított kvalifi kációs 
időszak menetrendjét. Ami a MOB-
ot illeti, a kifi zetett szolgáltatáso-
kat most igyekeznek átütemezni, 
de – ahogy Kulcsár Krisztián 
megjegyezte – ezzel kapcsolatban 
a tokiói szervezőbizottságra is 
óriási munka vár.
 
Újra átütemezik
a kézilabdázók selejtezőit
A tokiói nyári olimpia halasztása 
miatt a Nemzetközi Kézilab-
da-szövetség úgy döntött, hogy a 
márciusról elhalasztott olimpiai 
selejtezőtornákat júniusban sem 
játsszák le. Újabb időpontot egye-
lőre nem jelöltek ki a mérkőzések 
pótlására. Magyarország női 
együttese, mint ismeretes, hazai 
környezetben, Győrben szerezhet 
majd kvótát, miközben Románia 
csapatának Montenegróban kelle-
ne pályára lépnie.

A koronavírus-járvány miat-
ti kényszerszünet idejére a 
Marosvásárhelyi VSK felfüg-
gesztette munkaszerződéseit, 
ugyanakkor adósságai törlesz-
tését reméli a „kiadásmentes” 
időszak alatt.
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B ármennyire is furcsa, de va-
lóságos gyógyírként hathat 
a koronavírus a Marosvásár-

helyi Városi Sportklubra. Az elkö-
vetkezendő időszakban a közel egy 
éve gyengélkedő sportegyletnek 
semmiféle kiadása nem lesz, így 
kizárólag a 2018-ban és 2019-ben 
felhalmozott adósságainak törlesz-
tésére összpontosíthat. Ezek meg-
közelítőleg 4,5 millió lejre, azaz 
majdnem egy millió euróra rúgnak. 
A VSK vezetősége a tegnap mintegy 
harminc edzőnek függesztette fel a 
munkaszerződését. „Nem menesz-
tettünk senkit, csak harminc napra 
felfüggesztettük a szerződését, így 
tevékenység híján edzőink egy hó-
napig technikai munkanélküliekké 
válnak” – számolt be a Krónika ér-
deklődésére a VSK körüli legújabb 
fejleményről Szászgáspár Barna-
bás. Az alelnök elmondta, hogy 
amennyiben a polgármesteri hiva-
tal elkezdi utalni a költségvetésbe 
foglalt összeget, az elkövetkezendő 
hetekben, hónapokban azon lesz-
nek, hogy az adósságokból faragja-
nak le. A marosvásárhelyi sportklub 
rendkívül kellemetlen helyzetbe ke-
rült hitelezőivel szemben, akiknek a 
szerződésbe foglaltak ellenére sem 
tudta törleszteni a munkálatok vagy 
szolgáltatások ellenértékét.

„A bérekkel napirendre kerül-
tünk, különben nem küldhetnénk 
a személyzetet államilag fi zetett 

 » KRÓNIKA

A koronavírus-járvány miatt el-
rendelt szükségállapot idejére 

felfüggesztette a munkaszerződé-
seit a Bukaresti CSM. A fővárosi 
önkormányzat által működtetett 
sportklub tegnap kiadott közlemé-
nye hangsúlyozza, hogy a sporto-
lók ez idő alatt kedvezményezettjei 
lesznek a kormány azon rendele-
tének, amely biztosítja számukra a 
havi bérük hetvenöt százalékát a 
havi országos bruttó átlagkereset 
hetvenöt százalékának küszöbéig. 
A klub „legköltségesebb” szakosz-
tálya, mint ismeretes, a Bajnokok 
Ligája-szerepelő női kézilabdacsa-
pat, amely több világklasszist fog-
lalkoztat. A legjobban fi zetett hazai 
sportolójuk a 31 éves Cristina Nea-
gu, aki a nettó 17 500 eurót keres. A 
ProSport ugyanakkor épp egy nap-
pal előtte mutatott rá arra, hogy a 
klubnak tartozásai vannak a játéko-
sai felé, akik emiatt kérhetik, hogy 
szabadon igazolhatóvá váljanak.

A KORONAVÍRUS MENTHETI MEG A MAROSVÁSÁRHELYI VÁROSI SPORTKLUBOT

Törlesztés a kényszerszünetben

„Menekülőre” fogták. Szászgáspár Barnabás (jobbra) reméli, hogy lefaragnak adósságaikból

 » „A bérekkel 
napirendre kerül-
tünk, különben 
nem küldhetnénk 
a személyzetet 
államilag fi zetett 
kényszerpihe-
nőre. A cégek-
kel szemben 
felhalmozott 
adósságokat is 
fogjuk törleszte-
ni” – ígérte meg 
a lapunk által 
megszólaltatott 
Claudiu Maior.

 » „A játékosok 
attól tartanak, 
hogy tárgyalás 
nélkül módo-
sítják majd a 
szerződéseiket” 
– mondta Emilian 
Hulubei, a romá-
niai labdarúgók 
érdekképviseleti 
egyesületének 
elnöke.

kényszerpihenőre. A cégekkel szem-
ben felhalmozott adósságokat is 
fogjuk törleszteni” – ígérte meg a 
lapunk által megszólaltatott Claudiu 
Maior, határidőt azonban nem tudott 
mondani. A polgármester személyes 
tanácsadója az RMDSZ-t okolta azért, 
hogy az önkormányzat a szakadék 
szélére taszította a saját tulajdoná-
ban lévő sportklubot. Maior szerint 
2019 nyarától a magyar tanácsosok 
levették a gondjukat a sportról, és 
többszörös kérés ellenére sem voltak 
hajlandók pénzt biztosítani a klub 
megsegítésére. Egészen más véle-
ményt fogalmazott meg a valóban 
drámai helyzetről Csíki Zsolt, a szö-
vetség frakcióvezetője és a költség-
vetési bizottság elnöke. Az edzőként 
és sportmenedzserként dolgozó Csíki 
szerint éppen a városháza az, amely 
csődközeli helyzetbe juttatta a VSK-t. 
„A polgármesteri hivatal 3,4 millió le-
jes költségvetést irányozott elő a klub 
2020-as működtetésére, holott csu-
pán a tavalyról felgyűlt adósságok 
4,5 körül vannak. A költségvetési vita 

során sikerült az összeget 4,5 millióra 
kerekítenünk, de minimum hat mil-
lió lejre lenne szükség ahhoz, hogy a 
munka ne álljon le, a szakosztályok 
ne szűnjenek meg, a csapatok ne bo-
moljanak fel” – vélekedett az RMDSZ 
helyi tanácsosa.

Kérdésünkre, hogy olyan körül-
mények közt, hogy a városháza nem 
gondoskodik az általa létrehozott 
és működtetett sportklubról, van-e 
értelme a VSK-t a továbbiakban is 
lélegeztetőgépen tartani, Csíki igen-
nel válaszolt. „Nem kell hetvenhét 
csapatot fenntartani, csupán egy 
párat és reprezentatívat. Nem sza-
bad felelőtlenül ígérgetni, hanem az 
adott szót be kell tartani. Ha mindezt 
sikerül megvalósítani, a VSK meg-
menekül. Ha egy egészséges nemze-
déket akarunk, a sportba több pénzt 
és több komolyságot kell fektetnünk” 
– szögezte le Csíki Zsolt, hozzátéve, 
hogy annak idején neki a három éve 
megszűnt ASA-val sem volt semmi 
gondja, csupán az esztelenül költe-
kező menedzsmentjével.

Pénzügyi problémái vannak a ké-
zilabda-, kosárlabda- és rögbibaj-
nokságokban érdekelt Temesvári 
SCM-nek is, de tájékoztatásuk alap-
ján leigazolt sportolóik eddig nem 
kérték a szerződéseik felbontását. A 
kormánytámogatás hatására ők is a 
szerződések felfüggesztése mellett 
döntöttek, mint ahogyan például a 
Dinamo, a Craiovai Universitatea és 
a Iași-i Poli egyesületei is hasonló-
képp határoztak. A Brassói Coroná-
nál ugyanakkor először elrendelték a 
szerződések felbontását, és csak mi-
után George Scripcaru polgármester 
közbelépett, érvénytelenítették azo-
kat, és választották a felfüggesztéses 
megoldást.

Mindeközben Emilian Hulubei, 
a romániai labdarúgók érdekvédel-
mi szervezetének elnöke rámutatott 
arra, hogy bár a jogi korlátok miatt 
senkit sem rúgtak ki eddig, szinte 
minden klubnál a bérek csökkenté-
séről próbálnak megegyezni a futbal-
listákkal. „A játékosok attól tartanak, 
hogy tárgyalás nélkül módosítják 

majd a szerződéseiket” – mondta. A 
fi zetések csökkentésének szándéka 
viszont nem csak a romániai futballt 
érinti, a világ élmezőnyébe tartozó 
német Bundesligában is kénytele-
nek módosítani a szerződéseken, 
így például a Bayern München és a 
Borussia Dortmund játékosai bele-
egyeztek abba, hogy húsz százalék-
kal kevesebb pénzt kapjanak. A Bild 
tegnapi beszámolója alapján akkor 
is csökkentett bért fi zetnek majd ne-
kik, ha visszatérhetnek a pályára, de 
zárt kapuk mögött kell játszaniuk. Ez 
esetben tíz százalékkal kapnak majd 
kevesebb pénzt.

Romániában eddig az FCSB tu-
lajdonsa, George Becali kérte, hogy 
kapjon jóváhagyást a bérek csök-
kentésére. Ő ötven százalékos csök-
kentést helyez kilátásba a bajnoki 
kényszerszünet idején, ugyanakkor 
azt is hangsúlyozta, hogy élvonal-
beli futballcsapatánál 10 ezer eurós 
fi zetések vannak, így a játékosok 
még a csökkentés esetén is legalább 
5 ezer eurót kézhez kapnának.
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Szerződésfelfüggesztési „hullám” a sportban




