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H I R D E T É S

AZ ARADI FUTBALLKLUB A NEMZETKÖZI SPORTDÖNTŐBÍRÓSÁGON FELLEBBEZETT A PONTFELEZÉS MIATT

Visszakéri pontjait az UTA
Korábbi elhatározása mellett 
kitartva, a Nemzetközi Sportdöntő-
bírósághoz fordult az UTA máso-
dosztályos labdarúgócsapata. A 
playoff ra készülő aradiak a pontja-
ik megfelezése miatt fellebbeztek a 
lausanne-i testületnél.

 » VÁSÁRHELYI-NYEMEC RÉKA

K orábbi bejelentéséhez hűen a Nem-
zetközi Sportdöntőbírósához (CAS) 
fordult az UTA futballklubja, amiért 

a másodosztályos bajnokság idei verseny-
kiírását számukra kedvezőtlen formában 
megváltoztatták a járvány miatt. Cosmin 
Flavius Costaș, az aradiak ügyvédje Face-
book-oldalán közölte, a lausanne-i intéz-
ménynél a héten iktatott óvásukban azt 
kérik, hogy a Román Labdarúgó-szövet-
ség (FRF) törölje el azon döntését, amely 
alapján az eddig gyűjtött pontok megfe-
lezése után folytatódik a pontvadászat a 
mezőny legjobb hat csapata számára. Mint 
ismeretes, a Liga 2-es pontvadászat a 24. 
forduló után szakadt félbe, amikor az UTA-
nak tizenegy pont előnye volt az élen a 
második helyezett Mioveni és a harmadik 
helyen álló Turris Oltul gárdájával szem-
ben. A pontok elfelezése miatt ez az előny 
öt pontra apadt a dobogós helyezettekkel 
szemben, miközben a 4–6. helyeket elfog-
laló Argeș FC, Ploiești-i Petrolul és a Rapid 

csapatai már csak hat pont hátrányból kö-
vetik. „A jogi eljárásunk a sportérdem elvé-
re épül, hiszen a pályán gyűjtött pontszám 
a sportteljesítmény barométere, és annak 
vissza kellene köszönnie a szezon végén 
az azt kiharcoló csapat neve mellett” – ma-
gyarázta a klub ügyvédje, remélvén, hogy 
a Liga 2 júliusi folytatásáig döntést szület-
het az ügyben.

Az UTA edzője, Bálint László korábban 
már hangot adott a döntéssel kapcsolatos 
elégedetlenségének, ugyanakkor azt is 
hangsúlyozta, szeretnék a pályán bebizo-
nyítani, hogy nem véletlenül voltak sike-
resek a járvány előtti időszakban. Megke-
resésünkre tegnap jelezte: felkészülésük 
a terveknek megfelelően halad, és most 
már a technikai-taktikai edzésekre tudják 

fektetni a hangsúlyt. Az időt elegendőnek 
tartja a felkészülésre, ugyanakkor barát-
ságos mérkőzést még nem tudtak leszer-
vezni. „Sajnos nehéz ellenfelet találnunk, 
mert az ország ezen részén nincsenek 
csapatok, akik most edzenek. Keresünk. 
Még Magyarországon is, de azt nehezítik 
a határátlépésre vonatkozó korlátozások. 
Remélem, hogy azért legalább két barát-
ságos mérkőzést sikerült lejátszanunk” 
– mondta Bálint. A júliusi mérkőzések me-
netrendjét még nem sorsolták ki, az edző 
pedig pusztán annyit szeretne, hogy az 
igazságos legyen. „Jó lenne minél hama-
rabb elkészíteni. De az a lényeg, hogy mi 
felkészültek legyünk. Minden csapat erős, 
nem lesz egyszerű meccs, függetlenül at-
tól, hogy kivel kezdünk” – tette hozzá.
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Peres meccs. A Nemzetközi Sportdöntőbíróságtól kért jogorvoslatot az UTA

Román Kupa: optimista
a Sepsi a sorsolás előtt

„M indegy, hogy kivel kerülünk 
össze, lesz esélyünk továbbjutni. 

Már bizonyítottuk, hogy a Sepsi OSK erős 
csapat” – mondta a Krónikának Gabriel 
Vașvari, a háromszékiek középpályása a 
labdarúgó-Román Kupa elődöntőjének 
ma 11 órára tervezett sorsolása kapcsán. 
A Sepsi OSK mellett az FCSB, a Dinamo 
és a Iași együttese van még versenyben, 
a 33 éves játékos pedig úgy véli, hogy 
közülük mindenki elkerülné a szentgyör-
gyieket. „Én talán az FCSB-t kerülném 
most el, de mindegy, hogy kit húzunk, 
nagy esélyünk lesz továbbjutni” – tette 
hozzá. A sorsolást a hazai sportcsatornák 
élőben közvetítik, az első mérkőzések 
pedig június 24-én lesznek. Hétvégén 
viszont már a Liga 1 is folytatódik, 
amikor is a playoffb  an érdekelt Sepsi 
OSK a Hermannstadtot fogadja. Vașvari 
hasznosnak tartja a lejátszott barátságos 
mérkőzésüket, mert fontos, hogy minél 
hamarabb ritmusba lendüljenek. „Sajnos 
csak egy barátságos mérkőzést tudtunk 
játszani, de a többiek is ebben a helyzet-
ben vannak, és mindenki azonos szintről 
indul majd. Én bizakodó vagyok, de az 
biztos, hogy legalább két-öt fordulónak 
el kell telnie, amíg formába lendülünk” 
– mondta. A korábbi korlátozásokról 
kérdezvén, a háromfős kis csoportokban 
történő edzést nehezményezte, mert sze-
rinte az nem kínált lehetőséget változatos 
gyakorlásra, ugyanakkor az edzőtábort is 
furcsállta, amiért a szállodában csak ők 
voltak, és a szobájukban étkeztek. „Nem 
tudom, szerintem kicsit szélsőséges volt, 
de most ilyen időket élünk” – tette hozzá. 
(V. Ny. R.)




