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V ideókonferenciát tartott a Ro-
mán Labdarúgó-szövetség (FRF) 

vezetősége a megyei labdarúgó-egye-
sületek képviselőivel. A tervek szerint 
június közepétől újra lehetne edzése-
ket tartani, július elejétől pedig foly-
tatnák a bajnokságokat.

Az FRF elkészítette az amatőr, me-
gyei futballbajnokságok folytatására 
vonatkozó forgatókönyvet, ezt azon-
ban jóvá kell hagynia a szakminisz-
tériumnak és az országos egészség-
ügyi hatóságoknak.

Tamás Zoltántól, a Hargita Me-
gyei Labdarúgó Egyesület (HMLE) 
elnökétől megtudtuk, hogy csak ab-
ban az esetben lehet szó edzésekről, 
illetve mérkőzésekről, ha mindezt az 
amatőr labdarúgók az előírt egész-
ségügyi szabályok betartásával, de 
az 1. és 2. Ligában most még kötelező 
tesztek mellőzésével megtehetik. Ta-

más szerint a megyeiben és a körze-
tiben szereplő csapatok nem enged-
hetik meg anyagilag a tesztelést, de 
nem is lenne nagy haszna, hiszen a 
játékosok munkahelyükről érkeznek 
az edzésekre, a meccsekre.

Az FRF-nek a kormányhoz elkül-
dött javaslata szerint a megyei baj-
nokságokban az edzések június 15-én 
kezdődnének el, a bajnokságok pedig 
július 1-jétől folytatódhatnának. A 
megyei bajnok, illetve a 3. Ligába való 
feljutásért zajló osztályozóra jogosult 
csapat nevét a megyei egyesületek 
július 27-éig kell jelentsék a szakszö-
vetségnek, a jövő évi Román Kupa 
megyei szakaszának győztesét pedig 
augusztus 5-éig kell kihirdetni.

A tervek szerint augusztus 1–9. 
között rendeznék meg a harmadosz-
tályba jutásért kiírt osztályozókat. A 
következő idény augusztusban há-

rom kupafordulóval (augusztus 11., 
18. és 25.) kezdődne, a 3. Liga rajtja 
pedig augusztus 29-én lenne.

Hargita megyében a 4. ligás 
bajnokság két csoportban zajlik, a 
keletiben a Gyergyói VSK, a nyuga-
tiban pedig az Udvarhelyi Sporting 
áll az élen. Kovászna megyében már 
eldöntötték, hogy nem folytatják a 
megyei bajnokságot, a 4. Liga győz-
tese a Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK 
II. csapata, ez a gárda vehet részt a 3. 
Ligába jutásért kiírt osztályozón.

Maros megyében még nem szüle-
tett döntés a folytatásról, a pontva-
dászat felénél, a bajnokság élmező-
nyében: 1. Nyárádtői Unirea 39 pont, 
2–3. Marosoroszfalvi Mureșul és Er-
dőszentgyörgyi Kisküküllő 32–32, 4. 
Ludasi Maros 31, 5–6. Segesvári MSC 
és Szovátai SK 26–26.

Dobos László

Júliusban folytatódna a megyei focibajnokság Federer idén már nem lép pályára
Roger Federer közösségi oldalán közölte, hogy korábbi sérülése követ-
keztében még egy artroszkópos műtétre volt szüksége a térdében. A 
39 éves svájci teniszező januárban, az ausztrál nyílt bajnokság elő-
döntőjében lépett legutóbb pályára Novak Djokovic ellen. Azután még 
egy jótékonysági meccset vállalt Fokvárosban Rafael Nadallal, majd 
megoperálták a jobb térdét, de már akkor tudható volt, hogy még egy 
beavatkozásra lesz szükség. A nemzetközi teniszidény márciusban állt le 
a koronavírus-járvány miatt, és leghamarabb július végén folytatódhat.

Csak néhány újságíró az F1-es hétvégéken
Mindössze tíz újságíró vehet részt a Forma–1-es világbajnoki sorozat eu-
rópai versenyhétvégéin. A televíziós közvetítésért felelős 230 fős csapat-
ból mindössze százan utazhatnak. Az F1 szigorú biztonsági intézkedések 
mellett rajtol majd el július első hétvégéjén, az ausztriai Spielbergben, 
ahol egy héttel később még egy versenyt lebonyolítanak majd. A mezőny 
ezután Magyarország, Nagy-Britannia, Spanyolország, Belgium és 
Olaszország felé veszi az irányt, a további programról később döntenek. 
Az F1-es versenyhétvégéken részt vevőket igyekeznek a lehető legjob-
ban elszeparálni a külvilágtól, és jóval kevesebben lehetnek majd ott a 
paddockban, mint általában. Ez vonatkozik a média képviselőire is, ezért 
hozták meg a döntést, hogy csak kevés újságíró lehet a helyszínen.

• RÖVIDEN 

• Ötnapos, maratoni megmérettetés vár a férfi és női csapatokra a kézi-
labda-élvonalba jutásért rendezendő tornákon. A férfi mezőnyben érde-
kelt Székelyudvarhelyi Szejke SK, illetve a nőknél a Marosvásárhelyi VSK 
vezetősége is borúlátón nyilatkozott a feljutási esélyekről.
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A férfi  és női tornán két né-
gyes csoportot alakítottak ki, 
amelyekben mindenki ját-

szik mindenkivel, majd a kvartettek 
első két helyezettjének részvételével 
elődöntőket és döntőket rendeznek. 
A női mezőnyben a legjobb három, 
a férfi aknál pedig a legjobb két csa-
pat jut fel az élvonalba. A Székelyud-
varhelyi Szejke SK az 1-es csoportba 
került, ahol a CSU Suceava, a Nagy-
szentmiklósi Unirea és a CSM Ale-
xandria lesznek az ellenfelei.

A klub sportigazgatója, Ilyés 
Szabolcs e-mailen válaszolt kér-
déseinkre. „Bár a szövetség hatá-
rozott a feljutási tornát illetően, 
sokatmondó tény, hogy időpontot 
továbbra sem tudott megadni, amit 
nyilvánvalóan befolyásol majd a 
járvány további alakulása és annak 
függvényében a román kormány 
döntései. A csapat továbbra sem 
változtatott idei célkitűzésén, bár 
kétségtelen, hogy a jelenlegi gazda-
sági környezet szinte teljes mérték-
ben ellehetetleníti a csapat feljutási 
ambícióit” – válaszolta a szezon 
elején meghatározott célokkal kap-

csolatos kérdésre. Hozzátette, hogy 
a tornára július 15-éig kell hivata-
losan jelentkezni, ám ezt még sok 
tényező fogja befolyásolni, „de cé-
lunk, hogy jelen legyünk, ráadásul 
a legjobb arcunkat mutatva, tehát a 
lehető legerősebb kerettel”. A klub 
anyagi helyzete továbbra sem ren-
deződött, Ilyéstől megtudtuk, hogy 
az elmaradt béreket még nem tud-

ták kifizetni, az állami támogatást 
viszont utalták a játékosoknak.

Június 1-jén négy kézilabdázó-
nak járt le a szerződése. „A folyta-
tás mikéntjét illetően tőlük türelmet 
kértünk, akárcsak a további játé-
kosainktól. Célunk a jelenlegi keret 
egyben tartása, de ezt a pénzügyi 
helyzetünk fogja meghatározni, a kö-
zeljövőben mi is számtalan kérdésre 

választ fogunk kapni ezt illetően” 
– válaszolta. Az esetleges új igazolá-
sokkal kapcsolatban Ilyés elmondta, 
hogy „próbáljuk kihozni a maximu-
mot a jelenlegi helyzetből, de a Szej-
ke SK esetében erősítésről momentán 
nem beszélhetünk. Suceava, úgy néz 
ki, valóban nem tréfált a feljutási 
álmait illetően. A további csapatok 
tudomásunk szerint szintén hasonló 
gazdasági gondokkal küszködnek a 
járvány közepette.”

Kérdéses a csapat sorsa

A női A osztályban a Marosvásárhe-
lyi VSK szintén az 1-es csoportban 

lesz érdekelt, amelyben a Galaci 
CSM-mel, a Dacia Mioveni-nyel és a 
Bukaresti Științával találkozik. Mi-
haela Evi, a VSK edzője: „Nagyon 
nehéz csoportba kerültünk, ráadásul 
a két vetélytársunk, a Galaci CSM és 
a Dacia Mioveni már megkezdték az 
erősítést a döntő tornára, élvonalban 
jártas játékosokat igazoltak, és jóval 
tapasztaltabb csapatuk van. Nálunk 
viszont továbbra sem dőlt el, hogy mi 
lesz a folytatásban a klub és a kézi-
labdacsapat sorsa, erről jövő héten 
döntenek az igazgatótanács tagjai, 
de az előjelek egyáltalán nem jók. 
Ráadásul az alapembereinknek jú-
nius végén lejár a szerződésük, és a 
klubnál uralkodó anyagi problémák 
miatt nem akarnak hosszabbítani, 
így a Besztercére igazolt Andreea 
Târșoagă után Monica Bărăbaș is 
kijelentette, hogy nem szeretné foly-
tatni a VSK-val. Még ha sikerülne is a 
jövő hónapban új játékosokat igazol-
nunk, nagyon rövid idő állna rendel-
kezésünkre ahhoz, hogy kialakulja-
nak a játékkapcsolatok és fel tudjuk 
venni a versenyt a két nagy esélyes 
ellenféllel.”

A mérkőzéseken csak azok a játé-
kosok léphetnek pályára, akiknek a 
tornák idején érvényes szerződésük 
van. Amennyiben a sportolóknak 
időközben lejárt a megállapodásuk, 
klubjuk egy évre meghosszabbíthat-
ja azt. A két tornán érdekelt összesen 
16 klubnak (8 a női és 8 a férfi  me-
zőnyben) július 15-éig kell közölnie, 
hogy részt vesz-e vagy nem a meg-
mérettetésen.

A döntő tornák időpontja és 
helyszíne még kérdéses, ezt legke-
vesebb 30 nappal azután rendezik 
meg, hogy engedélyezik a teremben 
zajló edzéseket a csapatok számá-
ra, így várhatóan július második 
felében vagy augusztus elején küz-
denek meg az élvonalbeli tagságért 
a csapatok.

Gondban a kézilabdacsapatok
Továbbra is komoly anyagi nehézségekkel küzd a Szejke SK és a Marosvásárhelyi VSK

Pénzügyi gondok tornyosulnak 
a csapatok előtt

▸  KORÁBBI  FELVÉTEL:  VERES NÁNDOR




