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15.00 Országúti kerékpár, klasszikus etapok, Giro d`Italia, 
          Tour de France (Eurosport 1)
15.45 Magyar sikerek az olimpiákról, London 2012 (M4 Sport)
19.30 Labdarúgás, Bundesliga: Leipzig–Hertha 
          (Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Plus)
19.30 Labdarúgás, 2. Bundesliga: St. Pauli–Heidenheim 
         (Digi Sport 2, Telekom Sport 2)
19.30 Labdarúgás, 2. Bundesliga: Bochum–Kiel (Digi 4, Telekom 3)
19.30 Labdarúgás, 2. Bundesliga: Hannover–Karlsruhe (Telekom Sport 4)
21.00 Labdarúgás, Otp Bank Liga: Újpest–Ferencváros (M4 Sport)
21.30 Labdarúgás, Bundesliga: Düsseldorf–Schalke 
          (Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Sport 2)
21.30 Labdarúgás, Bundesliga: Hoffenheim–Köln 
          (Digi Sport 2, Telekom Sport 2, Look Sport)
21.30 Labdarúgás, Bundesliga: Union Berlin–Mainz 
          (Digi Sport 3, Telekom Sport 3, Look Sport 3)
21.30 Labdarúgás, Bundesliga: Augsburg–Paderborn 
         (Digi Sport 4, Telekom Sport 4)
0.00 Labdarúgás, 2010-es világbajnokság: Olaszország–Szlovákia (TVR 1)

• 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  

Törölték a kosárlabda Euroligát és Európa Kupát
Lezártnak nyilvánították a férfi kosárlabdázók két legrangosabb 
európai kupasorozatát, az Euroligát és az Európa Kupát. „Minden 
lehetőség mérlegelését követően a végrehajtó bizottság úgy döntött, 
hogy törli az Euroliga és az Európa Kupa 2019/20-as kiírását” – közöl-
te hétfőn Twitter-oldalán a két sorozatot szervező ULEB, hozzátéve, 
hogy egyik ligában sem hirdetnek győztest. Hanga Ádám együttese, 
a Barcelona 28 forduló után 22 győzelemmel és 6 vereséggel a 18 csa-
patos Euroliga harmadik helyén állt. A következő idény az Euroligá-
ban október 1-jén, míg az EK-ban szeptember 30-án indul. Előbbiben 
a mezőny megegyezik majd a most törölt szezonéval, míg utóbbiban 
annak a nyolc együttesnek garantált a helye, amelyek bejutottak a 
negyeddöntőbe.

• RÖVIDEN 

A z U19-es korosztály számára ki-
írt Elit Liga kivételével a Román 

Labdarúgó-szövetség (FRF) törölte 
az összes ifj úsági bajnokságot. Az 
U19-es vetélkedőt be szeretnék fejez-
ni, de erről egyelőre nem született 
konkrét döntés.

 A Románia legjobb ifj úsági együt-
teseit felvonultató, U19-es korosztály 
számára kiírt labdarúgó Elit Liga 
két 12 csapatos csoportban zajlott, 
a sorozat alapszakaszából egyetlen 
forduló maradt hátra. Az FK Csíksze-
reda a keleti csoport 4. helyén áll 37 
ponttal, az utolsó fordulóban pedig a 
36 ponttal 5. helyezett FC Voluntari 
otthonában kellene pályára lépnie.

A két csoport élmezőnye. Keleti 
csoport: 1. Viitorul Ovidiu 58 pont, 2. 
Bukaresti Dinamo 52, 3. FCSB 52, 4. 
FK Csíkszereda 37. Nyugati csoport: 
1. Aradi UT 55 pont, 2. Kolozsvári CFR 

47, 3. Kolozsvári Ardealul 44, 4. Ko-
lozsvári U 44. A tervek szerint e nyolc 
csapatból kerül ki a bajnokság győz-
tese, amely indulhat a korosztályos 
európai kupasorozatban, az UEFA 
Youth League-ben.

„A folytatásáról még nem szüle-
tett döntés, azonban mindenképpen 
valamilyen módon be fogják fejezni. 
Meg nem erősített hírek szerint júni-
us 6. után elkezdhetjük a csoportos 
edzéseket, júliusban pedig befeje-
ződhet a bajnokság, de az is megtör-
ténhet, hogy csak a csoportok első 
két-két helyezettje játszik majd a cí-
mért. Egyelőre semmi sem biztos” – 
nyilatkozta Dusinszki Zoltán, az FK 
Csíkszereda U19 vezetőedzője.

A szakembertől megtudtuk, hogy a 
Székelyföldi Labdarúgó Akadémiánál 
egy napig sem állt le a munka, folyta-
tódnak az egyéni, illetve a kiscsopor-

tos edzések, készülnek a tervek szerint 
már augusztusban elkezdődő követke-
ző idényre. „Most alakítjuk ki az Elit 
Ligára benevezett három csapatunk, 
az FK U19-es, U17-es és U16-os kerete-
it” – mondta el Dusinszki.

A 2019–2020-as idényben az FK 
Csíkszereda mindhárom korosz-
tályban az első négy között végzett 
csoportjában. A Dusinszki Zoltán és 
Albert István által felkészített U19-es 
gárda a negyedik, míg Kurucsai Milán 
és Antal Szilamér U17-es együttese, 
valamint a Zöld Péter és Gál Ervin által 
edzett U16-os csapat egyaránt a har-
madik helyen állt csoportja rangsorá-
ban a bajnokság félbeszakításakor. Az 
U19-es és az U16-os Elit Ligában két-
két csoportban összesen 24–24 gárda 
indult, az U16-osoknál három csoport-
ban zajlottak a küzdelmek, és össze-
sen 33 együttes lépett pályára. (D. L.)

A Hargita Megyei Labdarúgó 
Egyesület megvizsgálta a baj-

nokságok folytatásának lehetősége-
it, és ennek kapcsán felmérést végez 
a megyei és körzeti pontvadásza-
tokban szereplő csapatok között. A 
kérdőívben egy kérdésre várják a 
választ: amennyiben június 15-étől 

folytatódhatnak a bajnokságok, ak-
kor a csapatok melyik lehetőséggel 
értenek egyet? A következő lehető-
ségek közül választhatnak: a hátra-
maradt mérkőzések lejátszása, he-
tente akár két fordulóval (összesen 
9–13 találkozó); play-off  és play-out 
rendszer bevezetése (6–7 találkozó); 

a bajnokság befagyasztása, feljutási 
lehetőséggel az első két helyezett-
nek; a bajnokság törlése, nem jut 
fel és nem esik ki egy csapat sem. A 
kérdőív megtalálható a HMLE hon-
lapján (www.frf-ajf.ro/harghita), a 
válaszokat június 1-jéig kell vissza-
küldeni az egyesületnek. (Z. T.)

Még nincs döntés az Elit Liga folytatásáról

Változatok a focibajnokságok befejezésére

• A Székelyudvarhelyi 
ISK-SZAK fél csapata 
már rendes edzéseket 
tarthat, a másik fele 
még az engedélyre vár. 
A férfi asztalitenisz 
Szuperligát nem fa-
gyasztották be, a mos-
tani álláspont szerint 
megrendezik a hátra-
maradt meccseket. A 
nemzetközi porondon 
jól áll a székelyföldi 
klub, ismét ott lehet Eu-
rópa legjobbjai között.

JÓZSA CSONGOR

M últ héten tette közzé az 
Európai Asztalitenisz-szö-
vetség (ETTU) a klubok 

ranglistáját. Az előző három idény 
eredményeit vették alapul: a Székely-
udvarhelyi ISK-SZAK a 29. helyen 
található – köszönhetően az idei 
Európa Kupában mutatott remek tel-
jesítményének, a negyeddöntőig me-

neteltek a fi úk. Ha csupán a jelenlegi 
szezont tekintjük, akkor az udvarhe-
lyiek a tizenharmadik helyen állnak 
az öreg kontinensen.

A következő évadban a szakszö-
vetség megváltoztatja az európai 
kuparendszert, ezért készítette el a 
besorolást: az első tizenhat klub a Baj-
nokok Ligájában, a következő tizen-
hat az Európa Kupában, míg a többiek 
az Európa Trophyban indulhatnak.

„Mindegy, hogy miként zárunk 
a román bajnokságban, jövőre is ott 
lehetünk az Európa Kupában. Az 
előzetes nevezést el is küldtük az 
ETTU-nak, mivel erre kérték a fel-
sorolásban szereplő klubokat” – je-
lentette ki megkeresésünkre György 
István, az ISK-SZAK edzője.

Az udvarhelyi csapat még várja, 
hogy engedélyt kapjon az edzések 
elkezdésére. „Fura állapot, mi, akik 

itthon vagyunk még nem mehetünk 
a terembe gyakorolni. A két idegen-
légiósunk, Sebastian Loso és Cservik 
Krisztián már hetekkel ezelőtt neki-
fogott az edzéseknek. Mind Svédor-
szágban, mind pedig Szerbiában ezt 
megengedték a profi  sportolóknak. 
Mi a zöld jelzésre várunk, ha a júni-
us 15-ei felszabadításkor nem is kap-
juk meg, a következő lépésben talán 
igen” – tette hozzá a tréner.

A román szakszövetség közölte 
a klubokkal: kitart amellett, hogy a 
2019–2020-as kiírást nem módosít-
ja, vagyis az előzetes versenykiírás 
szerint lejátsszák a bajnokságot. 
Ez azt jelenti, hogy az alapszakasz 
tavaszi idényének teremtornáját, 
valamint a rájátszás két körét meg-
tartják – kellő idő van rá, hiszen az 
új évad minden évben október vé-
gén rajtolt el.

„Továbbra is az éremszerzés a 
célkitűzésünk, erre megvan az esé-
lyünk, hiszen nagyon szoros az állás. 
Ami az anyagi hátteret illeti, a mos-
tani időszak nem rózsás, a játékosok 
fi zetését le kellett csökkentenünk. 
Támogatóink kivárnak, milyen lesz 
a gazdasági élet, addig nem nagyon 
adnak pénzt. Nagyon remélem, hogy 
a helyi és a megyei tanácstól meg-
kapjuk a kellő pénzösszeget, hogy 
zökkenőmentesen tudjuk folytatni 
a tevékenységünket” – fejtette ki 
György István.

Még egy jó hír befutott az ISK-
SZAK-hoz: székelyudvarhelyi szü-
letésű asztaliteniszezőjük, György 
Szilárd angol bajnok lett. A londoni 
székhelyű Urban Table Tennis Club 
négypontos előnnyel nyerte az alap-
szakaszt, a koronavírus-járvány mi-
att itt félbeszakadt a pontvadászat, 
a szövetség befagyasztotta a további 
küzdelmeket, Szilárd csapatát kiál-
totta ki aranyérmesnek.

Zöld jelzésre vár az ISK-SZAK
Jövőre is az Európa Kupában adogathatnak a székelyudvarhelyiek

György Szilárd angol bajnok lett

▾  KORÁBBI  FELVÉTEL:  VERES NÁNDOR




