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• Hosszú időn át tartó bizonytalanság után döntés 
született, június 12-én folytatják a koronavírus-járvány 
miatt március 16-án leállt romániai futballbajnokságot. 
A kupasorozatban június végén lesznek meccsek, a má-
sodosztály első hat együttese pedig július elején léphet 
ismét pályára.

D O B O S  L Á S Z L Ó

J elen állás szerint zárt kapusak 
lesznek a mérkőzések, de szinte 
minden találkozót tévézni fog-

nak. Székelyföldről egyetlen csapat, a 
Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK érdekelt 
a 2019–2020-as bajnokság és a kupa-
sorozat folytatásában. A háromszéki-
ek az alsóházi rájátszásban, illetve a 
kupaelődöntőben is pályára lépnek, 
ahol sűrű program vár rájuk, au-
gusztus elejéig háromnaponként lesz 

meccsük. Ha bejutnak a kupadöntő-
be, akkor Leo Grozavu és Ilyés Róbert 
edzők tanítványainak 50 nap alatt 15 
mérkőzésen kell pályára lépniük.

A kupasorozat elődöntőit június 
24-én és július 8-án rendezik, a döntőt 
pedig július 22-én. A kupáért a Sepsi 
OSK mellett az FCSB, a Bukaresti Di-
namo és a Jászvásári Poli van még 
harcban. A bajnokság hátramaradt 
fordulóinak tervezett időpontjai: júni-
us 13., 17., 20. és 27., július 1., 4., 11., 
14., 18., 25. és 29., illetve augusztus 1. 
A román labdarúgó 2. Liga hatcsapa-
tos rájátszása július 4-én folytatódik.

Az élvonalbeli rájátszás 3. forduló-
jának programja: pénteken 20 órától 
Craiovai U–FC Botoșani; szombaton 
14.30-tól FC Voluntari–Academica Clin-
ceni, 17 órától Sepsi OSK–FC Hermanns-
tadt, 20 órától Astra Giurgiu–Medgyesi 
Gaz Metan; vasárnap 17 órától FC Viito-
rul–Jászvásári Poli, 20 órától Kolozsvári 
CFR–FCSB; hétfőn 20 órától Bukaresti 
Dinamo–Chindia Târgoviște.

A hátramaradt bajnoki és ku-
pameccseken a csapatok mérkőzé-
senként öt cserejátékost küldhetnek 
a pályára, de csak háromszor sza-
kíthatják meg a játékot csere miatt (a 
félidők közti szünetet nem beleszá-
mítva). A bírói lapra együttesenként 
húsz játékost lehet felírni.

Felkészülési mérkőzések

A Sepsi OSK 2–1-re megnyerte a Chin-
dia Târgoviște elleni hazai barátságos 

mérkőzését, amelyet szombaton dél-
ben játszottak. Kétszer hatvan percet 
tartott az élvonalbeli labdarúgó-baj-
nokság alsóházi rájátszásának folyta-
tására készülő csapatok találkozója. A 
Sepsi OSK a szünetben 1–0-ra vezetett, 
majd a folytatásban kettőre növelte 
előnyét, a házigazdák góljait Fülöp 
Loránd és Anass Achahbar szerezték, 
a vendégektől Denis Dumitrașcu volt 
eredményes. „Végre játszhattunk egy 
barátságos mérkőzést. Elég jól mozog-
tak a fi úk a több mint két hónapos kiha-
gyás után. Ez a teljesítmény reménykel-
tő az első bajnoki találkozóra nézve, és 
bízunk benne, hogy lassan még jobban 
belerázódnak a játékba. A játékosok 
hozzáállása és ambíciója mindenkép-
pen dicséretes, és ez számít igazából. 
Kevés idő volt a közös edzésekre, és 
nyilván nem vagyunk a legjobban 
felkészülve, nagyjából 70–80 száza-
lékban állunk készen a bajnokság új-

rakezdésére” – nyilatkozta Hadnagy 
Attila, a Sepsi OSK igazgatója. További 
felkészülési mérkőzések: Kolozsvári 
CFR–Nagyszebeni Hermannstadt 2–1, 
illetve Craiova U–Viitorul 0–3 és 2–1.

Az Astra nem kapott licencet

A Román Labdarúgó-szövetség (FRF) 
hivatalos honlapjának tájékoztatása 
szerint az Astra Giurgiu nem kapta 
meg az UEFA-licencet, így a havasal-
földi csapat nem indulhat az európai 
kupasorozatok következő szezonjá-
ban. Nyolc hazai klub kérte az UE-
FA-licencet, és az Astra kivételével 
a többi együttes megkapta az enge-
délyt. A nemzetközi kupasorozatban 
való induláshoz szükséges licenccel 
rendelkező romániai együttesek: Ko-
lozsvári CFR, FCSB, Craiova U, FC Bo-
toșani, Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK, 
Bukaresti Dinamo és Jászvásári Poli. 

Kaposvár kiesett 
a magyar élvonalból
Hiába szerzett pontot a Debre-
ceni VSC otthonában, búcsúzott 
a labdarúgó OTP Bank Ligától 
a Kaposvári Rákóczi. Mivel a 
Paksi FC két góllal nyert a Me-
zőkövesd otthonában, illetve 
az Újpest legyőzte a Budapest 
Honvédot, a kaposváriaknak 
elszállt a matematikai esélyük 
is a bennmaradásra. A MOL Fe-

hérvár FC pedig megerősítette 
második helyét. OTP Bank Liga, 

27. forduló: DVSC–Kaposvár 
1–1 (1–0), Mezőkövesd–Paks 

0–2 (0–0), Fehérvár–Kisvárda 

2–0 (1–0), Újpest–Honvéd 1–0 
(1–0). A ZTE–Puskás Akadémia 

és az FTC–DVTK mérkőzés 
lapzárta után ért véget. A baj-

nokság állása: 1. FTC 60, 2. Fe-

hérvár 54, 3. Mezőkövesd 45, 4. 

DVTK 40, 5. Puskás Akadémia 
40, 6. Honvéd 37, 7. Kisvárda 
34, 8. Paks 32, 9. Újpest 32, 10. 

Debrecen 31, 11. ZTE 31, 12. 

Kaposvár 11.

• RÖVIDEN 

A Dunaújvárosi Acélbikák együt -
tesétől hívja haza Székelyföld-

re Silló Arnoldot a Gyergyói Hoki 
Klub. A 25 éves, balkezes center 
Csíkszeredában született és tanul-
ta meg a jégkorong alapjait, majd a 
MAC U18-as és U20-as együttesein 
át vezetett az út a MAC felnőtt csa-
patához. A 2017–2018-as szezonban 
Dunaújvárosban, 2018–2019-ben 
Debrecenben játszott, és a múlt 

idényben ismét az Acélbikák me-
zét viselte. Silló összesen nyolc 
évet töltött Magyarországon, de 
még előtte, 16 éves ifiként már vé-
gigjátszott egy szezont a felnőttek 
között a romániai bajnokságban a 
Csíkszeredai Sportklub II-es csapa-
tával. Silló Arnold az előző szezon-
ban 33 pontot szerzett az Erste Li-
gában. Ősztől már a Gyergyói Hoki 
Klub csapatában játszik és termeli 

a gólokat, gólpasszokat – ismertet-
te a GYHK közleménye.

A GYHK tovább erősíti, bővíti 
kerete székely gerincét, miután ha-
zahívta Szabó Krisztiánt Székesfe-
hérvárról az EBEL-ből, Szigeti Ákost 
a MAC-ból két év szlovákiai Extra-
liga-tapasztalat után. A hazai mag-
ból még Góga Attila, Ferencz-Csibi 
Róbert, Csergő Hunor és Péter Zsolt 
szerződéshosszabbításáról adott hírt 

a gyergyószentmiklósi együttes. Mel-
lettük még a honosított orosz Timur 
Raszulov is piros-fehérben folytatja. 
A légiós kontingensből eddig Jordon 
Cooke, Igor Bobcek és Eric Neiley ne-
ve vált ismertté. A GYHK a következő 
szezonban is Malcolm Cameron edző 
irányításával készül elérni nem tit-
kolt célját, az Erste Liga megnyerését. 

Gergely Imre

Újabb székely csatárt igazolt a Gyergyói Hoki Klub

L ejárt a szerződése, távozik az FK 
Csíkszeredától Magyari Szilárd, 

a 2. Ligában szereplő székelyföldi 
futballcsapat játékosa. A 22 éves 
csatár magasabb szinten szeretné 
kipróbálni magát. Megkeresésünk-
re Magyari elmondta, hogy lejárt a 
szerződése az FK Csíkszeredával, 
ahol a Puskás Akadémia kölcsönjá-
tékosaként szerepelt. Július 1-jétől 
szabadon igazolható, nem lesz már 

a Puskás Akadémia kötelekében, így 
bárhova ingyen átigazolhat.

„Van jó pár ajánlatom, itthonról 
és külföldről is. Szép időszak volt az 
FK Csíkszeredánál eltöltött periódus, 
maradandó élmény volt a harmad-
osztályban a csoport megnyerése, 
a feljutás. Igazi család volt az a csa-
pat. Kiemelném a Dinamo elleni 
kupameccset, a bukarestieknek lőtt 
gólomat, amely szintén örök életre 

szóló élmény marad” – mondta el az 
udvarhelyszéki futballista.

Szondy Zoltántól, az FK Csíksze-
reda elnökétől megtudtuk, hogy 
Magyaritól barátságosan váltak el, 
hiszen lejárt a szerződése. „A te-
hetséges játékos magasabb szinten 
szeretné kipróbálni magát. Tudo-
másom szerint a magyar élvonalból 
vannak ajánlatai” – nyilatkozta 
Szondy.

Magyari Szilárd 1998. május 20-án 
született, Farkaslakán nőtt fel, jelenleg 
is ott él. 2015 és 2018 között Magyaror-
szágon játszott a Puskás Akadémia II. 
csapata és a Csákvár színeiben, 2018-
tól 2020-ig pedig az FK Csíkszereda 
játékosa volt. A 2019–2020-as csonka 
idényben Magyari 18 mérkőzésen lé-
pett pályára a román másodosztály-
ban az FK Csíkszereda színeiben, ahol 
három gólt szerzett. (D. L.)

Magyari Szilárd távozik az FK Csíkszeredától

Ötven nap alatt 15 meccs vár a Sepsire
Három hónap kényszerszünet után újraindul a román foci

Komoly menetelés vár a Sepsi OSK-ra, háromnaponta lesz hivatalos meccse   ▴  K O R Á B B I  F E L V É T E L :  P I N T I  A T T I L A




