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A Liga 1-es labdarúgó-bajnok-
ság rájátszásának harmadik 
fordulójával indul hétvégén 
újra a sportélet Romániában. 
Nézők egyelőre nem lehet-
nek jelen a stadionokban, a 
Dinamo futballcsapatának 
első találkozója viszont máris 
veszélybe került az egyik 
alkalmazott pozitív koronaví-
rustesztje miatt.

 » VÁSÁRHELYI-NYEMEC RÉKA

H árom hónap szünet után 
újra tétmérkőzést rendeznek 
hétvégén a romániai labda-

rúgó-élvonalban. A Liga 1 rájátszá-
sának harmadik fordulójával foly-
tatódó pontvadászatot ugyanakkor 
rendkívüli körülmények mellett, 
kizárólag zárt kapuk mögött lehet 
újrakezdeni. Arról már korábban 
is beszámoltunk, hogy a kormány-
hatóságokkal közösen kidolgozott 
egészségbiztonsági szabályrend-
szer jelentős terheket ró a klubokra, 
de megviseli a játékosokat is, akik 
például aggódnak, amiért a talál-
kozókon tilos a pályára köpniük. 
„Mi történik, ha például egy játékos 
elesik, és fű kerül a szájába, nem 
köpheti ki?” – vetette fel korábban 
a futballélet egyik szereplője.

Ennél is többen aggódnak amiatt, 
hogy a hosszú kihagyás növeli a 
sérülések kockázatát, abban pedig 
minden érintett biztos: a mérkőzé-
sek színvonala elmarad majd a meg-
szokottól. Többek között Marius Bi-
lașco, a Kolozsvári CFR menedzsere 
kevesellte a felkészülésre biztosított 
időt, hiszen csoportos edzéseket 
csak június elseje óta tarthatnak, 
edzőmérkőzésekre pedig alig volt 
lehetőségük. „Gyenge ritmusú, ag-
resszivitás nélküli labdarúgást fo-
gunk látni, és sajnos, nem hiszem, 
hogy elkerülhetőek lesznek a sérü-
lések” – mondta a Fanatik.ro szak-
lapnak. Hozzátette ugyanakkor azt 
is, hogy a Dan Petrescu által edzett 
bajnokcsapat a helyzethez képest jó 
formában várja a folytatást, ugyan-
akkor főesélyesnek nem „merné” 
kikiáltani magukat a hétvégi FCSB 
elleni rangadó kapcsán.

Merthogy a vasutasok épp fő rivá-
lisuk, a bukaresti piros-kékek ellen 
kezdenek vasárnap 20 órától. Előtte 
pénteken Craiova–Botoșani talál-
kozó lesz 20 órától, majd hétfőn Gi-
urgiui Astra–Medgyesi Gaz Metan 
összecsapás zárja a felsőházi ráját-
szás harmadik fordulóját. A szezon 
félbeszakításakor a CFR 30 ponttal 
állt az élen, mögötte az FCSB és a 
Craiova egyaránt 26, az Astra és a 
Botoșani 24-24, a Gaz Metan pedig 
23 pontnál tartott.

Alsóházi kérdőjelek
Az alsóházban szombaton rendez-
nék a kényszerszünet utáni első 
mérkőzéseket, de az egyik találko-
zó sorsa máris kérdőjeles, miután 
a Hivatásos Labdarúgóliga (LPF) 
ugyanis bejelentette, hogy a Dina-

RANGADÓVAL KEZD A CFR A PLAYOFFBAN, AZ ALSÓHÁZ EGYIK MÉRKŐZÉSE VESZÉLYBE KERÜLT

Visszatérnek a Liga 1-es meccsek

Újra pályán. Egy-két edzőmeccs után hétvégén már tétmérkőzést rendeznek a Liga 1-ben

 » A Hivatásos 
Labdarúgóliga 
(LPF) bejelentet-
te, hogy a Dina-
mo klubja egyik 
alkalmazottjának 
pozitív lett a 
negyedik korona-
vírus-tesztje.

mo klubja egyik alkalmazottjának 
pozitív lett a negyedik koronaví-
rus-tesztje. Az egyesület elkülöní-
tette a fertőzött személyt, és bár el-
mondásuk alapján nem érintkezett 
a sportolókkal és azok edzőivel, a 
közegészségügyi hivatal epidemio-
lógiai vizsgálatának eredményétől 
függ a szombatra tervezett, Târgo-
viștéi Chindia elleni összecsapás. 
Az ismeretes, hogy a folytatáshoz 
kidolgozott szabályrendszer alapján 
a csapat nem veszítené el a zöldasz-
talnál a találkozóját, ugyanakkor 
azok, akik érintkeztek a megfertő-
ződött személlyel tizennégy napig 
elkülönítőben kell maradniuk.

A pályára lépéshez kötelező a ne-
gatív koronavírusteszt, de a playout 
további három, hétvégére tervezett 
összecsapása viszont csütörtökön 
még nem forgott veszélyben. A tervek 
szerint szombaton 14.30-tól Volun-
tari–Clinceni, 20 órától pedig Sepsi 
OSK–Hermannstadt összecsapás lesz, 
majd vasárnap 17 órától a Viitorul–
Iași meccset játsszák le a harmadik 
fordulóban. A tabellán a Viitorul 24 
ponttal áll az élen, a Sepsi OSK (19 
pont), a Hermannstadt (17), a Dinamo 
(17), a Iași (15), a Clinceni (14), a Chin-
dia (14) és a Voluntari (12) előtt.

A sepsiszentgyörgyiek középpá-
lyása, Gabriel Vașvari már jelezte 
lapunknak, hogy legalább két-öt 
fordulónak el kell majd telnie, mire 
formába lendülnek, ugyanakkor 
meglátása szerint a hosszú kihagyást 
és az edzőmérkőzések hiányát az ösz-
szes csapat megérzi majd. A három-
székiek vezetőedzője, Leo Grozavu 
ugyanakkor az első tétmérkőzésük 
„furcsa körülményeit” emelte ki csü-
törtöki videóbejegyzésében, meg-
látása szerint ugyanis a szurkolók 
hiánya már önmagában is rosszul 
érinti őket. „De nem tehetünk mást, 
mint alkalmazkodni, és megpróbá-
lunk nyerni. Láttam a Hermannstadt 
utolsó mérkőzését, és kétségtelen, 
hogy nehéz dolgunk lesz ellenünk. 
Az biztos, hogy minket hátrányosan 
érint majd hazai pályán a szurkolók 
hiánya. Vannak még egyéb problé-

mák is, de a keret nagyjából ép, és 
reméljük, hogy más gondok nem 
lesznek. Még 12 mérkőzés hátravan 
a bajnoki szezonból, bármi megtör-
ténhet, és egyelőre nem engedhetjük 
meg magunknak, hogy félvállról ve-
gyük a találkozókat” – hangsúlyozta 
a szakember.

Szurkolók nélkül
Szurkolókra viszont egyhamar még 
nem számíthatnak a futballisták, 
mert hiába lobbizott a Hivatásos 
Labdarúgóliga (LPF) és a Román 
Labdarúgó-szövetség (FRF) is amel-
lett, hogy korlátozott számban been-
gedhessenek nézőket a lelátókra, az 
illetékes minisztériumok képviselői 
szerint ezen a téren egyelőre még 
nem enyhítenek. „Nagyon sok üze-
netet kapunk a szurkolóktól, akik azt 
kérdezik, hogy ha előadásokat lehet 
tartani 500 fős közönség előtt, akkor 
ezt miért nem lehet a stadionokban 
is megtenni” – fogalmazott a koráb-
bi válogatott labdarúgó, tiszteletbeli 
miniszterelnöki tanácsadó Gheorghe 
Popescu is azon a csütörtöki tanács-
kozáson, amelyet a hazai futballsport 
vezetői tartottak a kormány képvise-
lőivel. Ludovic Orban miniszterelnök 
ugyanakkor továbbra is elképzelhe-

tetlennek tartja, hogy a június 15-ei 
enyhítéskor ezen is lazítsanak. „Na-
gyon nehéz lenne kontrollálni, mert 
ha beengeded a nézőket a mérkőzé-
sekre, akkor mennek a szurkolói gár-
dák, és elképesztően bonyolult lenne 
úgy betartani a távolságtartást és 
az egyéb egészségbiztonsági előírá-
sokat” – mondta. A miniszterelnök 
megjegyezte, hogy bár Magyarorszá-
gon vagy Szerbiában már lehetnek 
nézők a stadionokban, a járványügyi 
helyzet ott teljesen más volt, mint 
Romániában. Futballszurkolóként 
hangsúlyozta, hogy már várja a Liga 
1 újraindulását, de a stadionok meg-
nyitásáról egyelőre nem bólinthat 
rá. Nelu Tătaru megjegyezte, hogy 
nézők előtt rendezett mérkőzésekről 
csakis a következő lazításkor lehet 
ismét tárgyalni, de akkor is a járvány 
alakulásától függően.
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 » „Ha beenge-
ded a nézőket a 
mérkőzésekre, 
akkor mennek a 
szurkolói gárdák, 
és elképesztően 
bonyolult lenne 
úgy betartani a 
távolságtartást 
és az egyéb 
egészségbizton-
sági előíráso-
kat” – mondta 
Ludovic Orban 
kormányfő.

Felpezsdült az élet
a motorringen

Ú jraindult az élet a Transilvania 
Motorringen, ahol csupán júni-

usra tizenegy eseményt terveznek. 
A Maros megyei önkormányzat 
tulajdonában lévő motorringen a 
rendezvények és versenyek egyelő-
re közönség nélkül fognak zajlani 
tekintettel a koronavírus-járvány 
miatt bevezetett biztonsági sza-
bályokra. A törvényi előírásoknak 
megfelelően a motorsportpályán 
több biztonsági intézkedést is be-
vezettek. Minden csapat számára 
elkülönített helyet biztosítanak 50 
méteres távolságra a többiektől. Az 
épületekbe tilos a belépés, a csapa-
tok csak a parkolóba mehetnek be. 
A rendezvényen részt vevő autók 
száma is korlátozott, legtöbb ötven 
vehet részt. Az eddig betervezett 
események egy része track day 
típusú magánrendezvény, illetve 
képzések, edzések gépkocsiver-
senyzők számára.

A szakszövetségek égisze alatt 
zajló futamokra egyelőre még várni 
kell. Mint ahogy arra is, hogy a 
helyi autó- és motorversenyzők is 
birtokba vehessék a pályát. Ugyan-
is a júniusi naptárba jegyzet összes 
eseményt mind más megyéből 
érkező cégek és sportolók szer-
vezik. „Örülök, hogy a többhetes 
szünet után újraindul az élet a 
Transilvania Motorringen, ugyanis 
a motorsportpályának fontos szere-
pe van a turizmus fellendítésében 
Maros megyében még akkor is, ha 
a rendezvényeken egyelőre nem 
vehet részt közönség. Bízunk ben-
ne, hogy az év folyamán lehetőség 
lesz a szakmai föderációk által 
szervezett országos bajnokságok 
megtartására is, úgy ahogyan ez az 
év elején tervbe volt véve” – fejtet-
te ki Péter Ferenc, a Maros megyei 
tanács elnöke.

A júniusi „rajtot” követően, úgy 
tűnik, az elkövetkezendő hónapok-
ban is intenzív aktivitás várható a 
csergedi pályán. Thomas Moldovan, 
a Transilvania Motorring igazgatója 
elmondta, hogy további harminc 
megkeresés érkezett, az elkövet-
kezendő napokban, hetekben 
ezekről egyeztetnek a szervezőkkel. 
Az is elújságolta, hogy a pályán 
két újdonság várja a motorspor-
tok kedvelőit. A rendezvényeken 
részt vevő versenyzőknek ezentúl 
lehetősége lesz valós időben látni 
az időeredményeiket a live timing 
rendszer felszerelésének köszön-
hetően. Emellett, ha a szervezők 
is beleegyeznek, a rendezvényeket 
élőben lehet majd követni a mo-
torring Facebook-oldalán miután 
a pályán több rögzített kamerát is 
felszereltek.

A Transilvania pályát működtető 
megyei önkormányzatnak ennél 
merészebb tervei is vannak. Az 
intézmény át szeretné venni a Ma-
rosvásárhelytől mintegy 15 kilomé-
terre fekvő csittszentiványi terep-
motorozási pályát, amelyet néhány 
évvel ezelőtt helyi és környékbeli 
lelkes versenyzők és sportkedvelők 
alakítottak ki. Amennyiben sikerül 
egyezségre jutni, a tanács tovább-
fejlesztené a sportlétesítményt, és 
két pályát alakítana ki. A projektről 
a felek a napokban egyeztetnek, 
addig az önkormányzat illetéke-
sei nem hajlandók nyilatkozni. 
(Szucher Ervin)




