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Szezoncsúcsot döntött
a kupamérkőzés
Szezoncsúcsot jelentő több mint 
nyolcmillióan követték fi gye-
lemmel a tévéképernyők előtt a 
Juventus–AC Milan összecsapást 
péntek este a labdarúgó-Olasz 
Kupa elődöntőjében. A három 
hónap kényszerszünet után visz-
szatért torinói együttes Cristiano 
Ronaldo kihagyott büntetője miatt 
gól nélküli döntetlennel zárta a 
visszavágót, de miután korábban 
az első találkozó 1-1-re végződött, 
az „Öreg Hölgy” idegenben lőtt 
gólja révén bejutott a döntőbe. 
Másnap az Internationalét kiejtő 
Nápoly csatlakozott mellé. A 
Juventus–Nápoly fi nálé szerdán, 
romániai idő szerint 21.30-kor kez-
dődik. A Serie A a 25. fordulóval 
jövő hétvégén folytatódik. A spa-
nyol élvonal most hétvégén tért 
vissza a stadionokba, a Barcelona 
pedig 4-0-ra legyőzte idegenben a 
Mallorca gárdáját, és megerősítet-
te vezető helyét az összetettben. 
Ugyanebben a 28. fordulóban 
nyert 2-0-ra a tabellán harmadik 
Sevilla is a Real Betis ellen, a 
második helyen álló Real Madrid 
lapzártánk után fogadta az Eibart. 
A német Budesliga már a 30. for-
dulónál tart, a Bayern München 
pedig a Leverkusen elleni 4-2-es 
sikerével erősítette meg vezető po-
zícióját az összetettben második 
Borussia Dotmunddal szemben. 
Utóbbi 1-0-ra nyert a Hertha ellen. 
A magyar élvonalban a Ferencvá-
ros araszol címvédés felé, miután 
a hétvégi 29. fordulóban 1-0-ra 
legyőzte hazai pályán a Kisvárdát. 
Legközelebb kedden a Honvéd 
vendége lesz, a pontvadászatból 
pedig összesen még négy forduló 
maradt hátra.
 
Újabb futamokat töröltek
a Forma–1-ben
Az azeri, a szingapúri és a 
japán futamokat is törölték a 
Forma–1-es autós gyorsasági 
világbajnokság idei versenynap-
tárából. A koronavírus-járvány 
miatt, mint ismeretes, a szezon 
még nem kezdődhetett el. Az 
első versenyt július 5-re terve-
zik – Ausztriában –, és bár az év 
végéig összesen 15–18 futamot 
rendeznének, egyelőre csak az 
első nyolc nagydíj időpontját és 
helyszínét véglegesítették. Ross 
Brawn, az F1 sportigazgatójának 
bejelentése alapján a futamok 
előtt nem rendezik meg a pilóták 
felvonulását és a versenyek végén 
elmarad a hagyományos, pezs-
gős eredményhirdetés is. A terv 
az, hogy az aszfalton díjazzák a 
dobogósokat. „Ez egy lehetőség: 
az autókat felállítjuk egymás 
mellé, s a pilóták eléjük állnak” 
– fogalmazott. A brit szakember 
hozzátette: a trófeaátadás nem 
történhet a megszokott módon, 
mert akkor nem lehet tartani a 
megfelelő távolságot. Elmondta, 
vannak ötletek a módosításra, de 
ezeket még televíziós szempont-
ból meg kell vizsgálni. A 65 éves 
sportvezető ezzel együtt biztos 
abban, hogy a júliusban nézők 
nélkül újrainduló sorozat érdekes 
és izgalmas lesz. „Egyszerűen 
csak más lesz. Új szabvány szerin-
ti” – mondta Ross Brawn.

Két élvonalbeli labdarúgócsa-
pat mérkőzését is el kellett ha-
lasztani a hétvégén, miután a 
kötelező tesztelés során a klub-
jaikon belül koronavírussal 
fertőzött személyeket találtak. 
Három hónap kényszerszünet 
után ugyanakkor döntetlen-
nel „tért vissza” a Sepsi OK a 
Hermannstadt ellen. A szebe-
niek edzőjét menesztették.
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H alasztásokkal folytatódott a 
hazai élvonalbeli labdarú-
gó-bajnokság 2019–2020-as 

idénye, mivel a Dinamo klubja után 
a Botoșani együttesénél is találtak 
koronavírussal fertőzött személye-
ket a forduló előtti teszteléskor. Az 
már csütörtök kora délután ismert-
té vált, hogy a bukarestieknél egy 
szertáros tesztje lett pozitív, és ezért 
függőben maradt a Chindia ellen 
tervezett összecsapásuk, később 
pedig a moldvaiak csapatorvosánál 
mutatták ki a Covid-19-et. Az együt-
tes péntek este a Craiova vendé-
geként szerepelt volna a felsőházi 
rájátszás harmadik fordulójában, 
de a történtek miatt még aznap ha-
zautaztak, és az egész együttes házi 
karanténba vonult. Később kide-
rült, hogy a Botoșani fi ókcsapatá-
nak egyik futballistája is fertőzött, 
kilétét ugyanakkor még nem hozták 
nyilvánosságra. Az élvonalbeli gár-
da tagjai egyelőre nem érintettek, a 
következményekről viszont a köz-
egészségügy hivatal epidemiológiai 
vizsgálata dönt.

Ionuț Stroe sportminiszter szerint 
az eset bebizonyította, hogy óvatos-
nak kell lennünk, hangsúlyozván, 
hogy az eredeti egészségbiztonsági 
megállapodás a labdarúgók védel-
mét szolgálja. „Sajnálom, hogy így 
alakult, és biztos vagyok abban, 
hogy ha a játékosok az eredeti ter-
veknek megfelelően végig edzőtá-
borban maradtak volna elszigetel-
ten, akkor ez elkerülhető lett volna. 
A klubok és a Hivatásos Labdarú-
góliga (LPF) mindent megtett, ezért 
nem értem, hogy hogyan lehet fer-
tőzött a két klubnál” – nyilatkozta. 
Meglátása szerint a csapatoknak 
sokkal felelősségteljesebben kellett 
volna eljárniuk a két héttel ezelőtti 
lazításkor, ugyanakkor jó lehető-
ségnek tartja, hogy a többi csapat 
tanuljon az elkövetett hibákból, 
és szigorúan tartsa be ezentúl az 
előírásokat. „Kemény lecke ez min-
denkinek, és egyben ébresztő azok-
nak, akik könnyelműen kezelték a 
hatóságok által előírt lépéseket” – 
jegyezte meg.

Azt egyelőre nem tudni, hogy a 
pozitív eredményekkel tesztelt sze-
mélyek hogyan fertőződtek meg, 
ugyanakkor a Román Labdarú-
gó-szövetség sürgősségi rendelettel 
szigorú szankciókat fogalmazott 
meg pénteken az egészségbizton-
sági előírásokat megsértő együtte-
sekkel szemben. Öt- és százezer lej 
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„Vírustámadás” érte a Liga 1-et

Kényszerszünet után. Pontosztozkodással zárult a Sepsi OSK–Hermannstadt mérkőzés
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közötti pénzbírság róható ki ezentúl 
a különböző vétségekre, így például 
enyhébb büntetés jár, ha nem fertőt-
lenítik a labdát, ugyanakkor a maxi-
mális összeget róják ki arra a klubra 
ahol a megállapodás be nem tartása 
miatt legalább hárman megfertő-
ződnek. Ezen kiegészítő szankciókat 
viszont nyíltan ellenzi a Hivatásos 
Labdarúgóliga (LPF), amely péntek 
esti közleményében nehezményezte, 
amiért erről az FRF nem egyeztetett 
velük, és szerintük negatív hatása 
lesz majd az amúgy is rossz pénzügyi 
helyzetben lévő klubokra.

Barátságos kompenzáció
A hétvégére ellenfél nélkül maradt 
Craiova és a Târgoviștéi Chindia vé-
gül egymás ellen játszottak egy felké-
szülési mérkőzést – a Chindia 1-0-ra 
nyert –, ugyanakkor az alsóházi rá-
játszásban szombaton két találkozót 
is a terveknek megfelelően rendez-
tek: a Voluntari 3-0-ra legyőzte hazai 
pályán a Clinceni együttesét, miköz-
ben a Sepsi OSK 1-1-es döntetlent ért 
el otthon a Hermannstadt ellen.

Ezen a szentgyörgyi találkozón a 
helyi szurkolók egy 15 fős csoportja a 
stadion bejáratánál végig hangos, jól 

hallatszó énekléssel buzdította ked-
venceit, miközben a lelátón az „Oly 
távol vagy tőlem, és mégis oly közel, 
történjen bármi, mi veletek vagyunk” 
felíratú molinóval „üzentek” a pi-
ros-fehéreknek. Voltak amúgy, akik a 
stadion közelségében lévő tömbház 
erkélyéről szurkoltak, de a zárt kapuk 
mögött rendezett találkozón azért 
így is érezhető volt a nézők hiánya. 
Jobban kezdte viszont a mérkőzést 
a Sepsi OSK, amely az első játékrész 
közepén egy remek támadást követő-
en, Safranko passzából szerezte meg 
a vezetést Fülöp István révén. Az 
előnyt a szünetig meg is tartották a 
hazaiak, de alig kezdődött el a máso-
dik félidő, máris gólt kaptak: egy ka-
puskirúgás után Yazalde egyenlített. 
Ezután a vendégek megelégedtek a 
döntetlennel, a sepsiszentgyörgyi 
csapat támadási kísérlete pedig nem 
járt sikerrel. Bosszús is volt emiatt 
Leo Grozavu vezetőedző, aki a lefú-
jás után rámutatott, hogy egy olyan 

egyszerű helyzetből kaptak gólt, 
amelyet egész héten gyakoroltak. 
„Mint az óvodában. A mi csapatunk 
játszott több futballt, de ez nem volt 
elég. Szegény szurkolók, akik a ke-
rítés résein nézték a meccset. Sajná-
lom, hogy nem tudtunk legalább az 
eredménnyel örömet okozni nekik” 
– jegyezte meg a piros-fehérek szak-
vezetője.

Menesztették Miriuțát
A döntetlennel a Hermannstadt sem 
lehetett elégedett, hiszen a tegnap 
délben hivatalosan is bejelentették, 
hogy szerződést bontottak Vasile 
Miriuță vezetőedzővel. Noha pár 
napja még Anamaria Prodan – aki 
befektetője lett a szebeni klubnak 
– azt állította, hogy a szakember ál-
lása biztonságban van, az év elején 
„hazahívott” edző jövőjét már ak-
kor megkérdőjelezték a csapatnál. 
Utódát még nem jelentették be, de a 
Gsp.ro szaklap információi szerint a 
spanyol Ruben Albest szemelték ki. 
A 35 éves szakember legutóbb a har-
madik ligás UCAM Murcia együttesét 
edzette, és korábban is csak alsóbb 
osztályban érdekelt alakulatoknál 
dolgozott. A Hermannstadt szerdán a 

Dinamót fogadná az alsóház playout-
jának negyedik fordulójában, ám ez 
az összecsapás még kérdőjeles. A 
Sepsi OSK kedden játszik hazai pá-
lyán a Voluntari csapatával. Szerdán 
Târgoviște–Viitorul mérkőzés lesz. 
Az összetettben élen álló konstancai 
gárda amúgy lapzártánk után a Iași 
ellen játszotta le első tétmérkőzését a 
három hónapos kényszerszünet óta. 
A felsőházban a Craiova–Botoșani 
találkozó elhalasztása miatt a lap-
zártánk után rendezett Kolozsvári 
CFR–FCSB rangadó volt az első tét-
mérkőzés. Mára Astra–Medgyes (20 
óra) összecsapást terveznek.

A pontvadászatnak, mint ismere-
tes, augusztus másodikáig be kellene 
fejeződnie, az esetleges újabb fertő-
ződés viszont felboríthatja terveket. 
Răzvan Burleanu, az FRF első embe-
re szerint még a start előtt, közgyű-
lésen kellett volna forgatókönyvet 
kidolgozniuk erre a helyzetre, ez vi-
szont nem történt meg.
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