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17.00 Sznúker, Bajnokok Ligája, Milton Keynes (Eurosport 1)
18.00 Magyar sikerek az olimpiákról, Rio de Janeiro 2016 (M4 Sport)
19.30 Labdarúgás, 2. Bundesliga: Hannover–Dresda (Digi 1, Telekom 1)
21.00 Labdarúgás, Magyar Kupa: Honvéd–Mezőkövesd (M4 Sport)
21.30 Labdarúgás, Bundesliga: Bremen–Frankfurt (Digi 1, Telekom 1)
23.15 Labdarúgás, portugál bajnokság: Famalicao–Porto (Look Plus)

• 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  

Játszanának a falusi csapatok
Felmérést végzett a Hargita Megyei Labdarúgó Egyesület

Ma este: Honvéd–Mezőkövesd kupadöntő
A Budapest Honvéd története során nyolcadszor nyerheti meg a labda-
rúgó Magyar Kupát. A kispestiek vasárnap a Debrecen elleni bajnoki 
sikerrel hangoltak a fináléra, ez volt a februárban kinevezett Pisont 
István első tétmeccsen aratott győzelme a Honvéd vezetőedzőjeként. A 
Mezőkövesd először jutott be a sorozat döntőjébe. A ma este 9 órakor 
kezdődő kupadöntőt az M4 Sport és az m4sport.hu is élőben közvetíti. 
A Puskás Aréna lelátóján rendkívüli óvintézkedések mellett szurkolók is 
lehetnek.

Megvan a Magyar Nagydíj időpontja
Július 19-én versenyez a Forma–1-es világbajnokság mezőnye a Hungaro-
ringen – derült ki a sorozat kereskedelmi jogait birtokló Liberty Media 
keddi közleményéből, amely a koronavírus-járvány miatt csak a júliusban 
elrajtoló idény első nyolc versenyhétvégéjét tartalmazza. A naptár szerint 
július első két hétvégéjén az osztrák Spielbergben két versenyt is ren-
deznek, majd a csapatok Magyarországra utaznak. A Forma–1 2020-as 
módosított versenynaptára (az első nyolc forduló): július 3–5. – Osztrák 
Nagydíj, Spielberg; július 10–12. – Stájer Nagydíj, Spielberg; július 17–19. 

– Magyar Nagydíj, Mogyoród; július 31.–augusztus 2. – Brit Nagydíj, 
Silverstone; augusztus 7–9. – 70. Évforduló Nagydíja, Silverstone; au-

gusztus 14–16. – Spanyol Nagydíj, Barcelona; augusztus 28–30. – Belga 

Nagydíj, Spa-Francorchamps; szeptember 4–6. – Olasz Nagydíj, Monza.

• RÖVIDEN 

E lkezdték az erőnléti edzéseket, a 
felkészülést a következő szezon-

ra a Gyergyói Hoki Klub játékosai. 
A tréningek a hatályos járványügyi 
szabályozásoknak megfelelően zaj-
lanak.

Az első edzést kedden délelőtt 
tartották, ezen a keret gyergyói és 
csíki játékosai vettek részt. Itt vol-
tak az előző idényben a Sapientia 
U23 együttesében szerepelt fi atalok 
is, ellenben nem lehettek még itt az 
új igazolások, Szabó Krisztián és 

Szigeti Ákos sem. Ők ugyanis még 
nem jöhettek haza Magyarországról, 
mivel házi elkülönítésbe kellene vo-
nulniuk. Egyelőre egyénileg végzik 
az előírt edzésprogramokat.

A légiósok majd Érden, a jeges fel-
készülés kezdetén csatlakoznak a ke-
rethez, augusztus elején – mondta el 
Bereczky Szilárd menedzser. Szintén 
az utazások korlátozása miatt nem 
lehet még Gyergyószentmiklóson 
Malcolm Cameron edző sem, távol-
létében a csapatkapitány Góga Attila 

és a fi zioterapeuta Székely László irá-
nyítja a gyakorlatokat.

A munka több csoportban zajlik, 
a játékosok egy része a szabadban fu-
tóedzéseket végez, míg mások a jég-
csarnok edzőtermében emelgetik a 
súlyokat. Az első edzést megelőzően 
a gyergyóremetei egészségház által 
rendelkezésükre bocsátott ózonge-
nerátor készülékekkel fertőtlenítet-
ték a játékosok által használt öltöző-
ket, edzőtermet és más helyiségeket 
is. (Gergely Imre)

Edzésbe állt a Gyergyói Hoki Klub

K ét barátságos mérkőzést is ját-
szott volna egymással a két 

székelyföldi labdarúgócsapat ezen 
a héten, de később kiderült, nem 
engedélyezik a találkozók megren-
dezését. A tervek szerint az első 
mérkőzést ma Csíkszeredában, a 
másodikat június 6-án Sepsiszent-
györgyön rendezték volna, de mivel 
a csíki együttes játékosain és szak-
mai stábján nem végezték el a három 
kötelező koronavírustesztet, a két 
csapat nem találkozhat egymással 
– tudtuk meg Hadnagy Attilától, a 
Sepsi OSK ügyvezető igazgatójától. 

„Sajnos nem játszhatunk a Csíksze-
redával, amely nem tud eleget tenni 
a kritériumoknak” – fogalmazott.

Hadnagytól megtudtuk, hogy 
mindössze egy barátságos mérkőzést 
játszanak a bajnokság újrakezdé-
séig, szombaton az ugyancsak az 1. 
Liga alsóházi rájátszásában érdekelt 
Chindia Târgoviște lesz az ellenfe-
lük. A találkozót valószínűleg Sepsi-
szentgyörgyön rendezik meg, termé-
szetesen zárt kapuk mögött.

Másrészt hétfőn este több helyen 
– egyebek közt a Román Hivatá-
sos Labdarúgóliga (LPF) oldalán is 

– olyan információk jelentek meg, 
melyek szerint már ezen a hétvégén 
folytatódik a bajnokság, de Hadnagy 
Attila kijelentette, ezek téves infor-
mációk, a bajnoki idény az eredetileg 
kitűzött időpontban, a június 12–14. 
közötti hétvégén kezdődik újra.

A bajnokság alsóházi rájátszásá-
ban két forduló után a Sepsi OSK a 
második helyen áll, az FC Viitorul 
mögött, a harmadik játéknapon ha-
zai pályán játszik a tőle két ponttal 
lemaradó Nagyszebeni Hermanns-
tadt ellen.

Horváth Bálint Ottó

Nem lesz Sepsi OSK–FK Csíkszereda mérkőzés

• A bajnokságok folytatá-
sával kapcsolatos vélemé-
nyekről végzett felmérést 
a Hargita Megyei Labda-
rúgó Egyesület (HMLE), 
a megyei és a körzeti 
bajnokságokban szereplő 
csapatok képviselőinek 
többsége azt válaszolta, 
hogy minél hamarabb pá-
lyára szeretnének lépni.

D O B O S  L Á S Z L Ó

K érdőíveket küldött ki a HMLE a 
Hargita megye területén zajló 
4., 5. és 6. Liga csapatainak, 

amelyben arra a kérdésre várták a 
választ, hogy amennyiben június-
ban vagy júliusban folytatódhatnak 
a bajnokságok, az együttesek melyik 
lehetőséggel értenének egyet: 1. – a 
hátramaradt mérkőzések lejátszása, 
hetente akár két fordulóval (összesen 
9–13 találkozó); 2. – play-off  és play-
out rendszer bevezetése (6–7 találko-
zó); 3. – a bajnokság befagyasztása, 
feljutási lehetőséggel az első két helye-
zettnek; 4. – a bajnokság törlése, nem 
jut fel és nem esik ki egy csapat sem.

Az 56 megkérdezett csapat közül 
44 (78%) válaszolt, a 44-ből 32 (72%) 
pedig a folytatás mellett foglalt állást. 

A folytatásra voksoló együttesek kö-
zül kilenc azt szeretné, hogy az ösz-
szes hátramaradt mérkőzést lejátsz-
szák, huszonhárom együttes pedig 
a play-off , illetve play-out rendszert 
javasolta. A negyvennégyből tizenkét 
csapat nem szeretné folytatni a baj-
nokságot, közülük kilenc a bajnokság 
befagyasztása, három pedig annak 
törlése mellett voksolt.

A megyei bajnokságban, a 4. Li-
gában szereplő csapatok nagy része 
a folytatás mellett van: a keleti cso-
port tíz együttese közül nyolc folytat-
ná a bajnokságot, a nyugati csoport 
tizennégy csapatából pedig tíz van a 
folytatás mellett.

Az 5. Liga Udvarhely körzeti 
csoportjában a tizenegy válaszoló 
egyesület közül nyolc a folytatást ja-
vasolja, míg a Csík körzetiben a hét 
válaszoló csapat közül hat folytatni 
szeretné a bajnokságot.

A 6. Liga udvarhelyszéki csoport-
jának tíz együttese közül nyolc vála-
szolt a kérdőívre, közülük hatan be 
szeretnék fejezni a pontvadászatot.

„A bajnokságok folytatásáról szó-
ló, a Román Labdarúgó-szövetség 
(FRF), a sportminisztérium, az Or-
szágos Közegészségügyi Hivatal és 
az egészségügyi minisztérium közötti 
megállapodás az első és a második li-
gára érvényes, ez nem tér ki a megyei 
és körzeti bajnokságok folytatására, 
így egyelőre várakozó állásponton 

vagyunk. Az élvonalbeli bajnokságok 
folytatására előírt szabályoknak, tesz-
teknek, karanténoknak és óvintézke-
déseknek a megyei és a körzeti baj-
nokságokban szereplő csapatoknak 
lehetetlen volna megfelelniük. Várjuk 
az enyhítéseket, azok függvényében 
döntünk a folytatásról. Az FRF au-
gusztus 8-ára tűzte ki a 2019–2020-as 
bajnokságok befejezésének határ-
idejét” – mondta el Tamás Zoltán. A 
HMLE elnöke szerint ha lesznek eny-
hítések, akkor a bajnokság mellett a 
Román Kupa megyei szakaszát is be 
szeretnék fejezni, ebben a sorozatban 
hétközi fordulók lennének.

Háromszéken befejezték, 
Maros megyében még nem 

Kovászna megyében már eldön-
tötték, hogy nem folytatják a 
megyei bajnokságot, a 4. Liga 
győztese a Sepsiszentgyörgyi 
Sepsi OSK II. csapata, ez a gárda 
vehet részt a 3. Ligába jutásért 
kiírt osztályozón. Maros megyé-
ben még nem született döntés 
a folytatásról, a pontvadászat 
felénél, a bajnokság élmezőnyé-
ben: 1. Nyárádtői Unirea 39 pont, 
2–3. Marosoroszfalvi Mureșul 
és Erdőszentgyörgyi Kisküküllő 
32–32, 4. Ludasi Maros 31, 5–6. 
Segesvári MSC és Szovátai SK 
26–26.

Hargita megyében a csapatok 
minél hamarabb vissza 
szeretnének térni a focipályákra

▴  KORÁBBI  FELVÉTEL:  P INT I  ATT ILA




