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Megmenekültek a szégyentől
A világjárványnak köszönheti Románia, hogy teljesítheti vállalásait az Eb-re

• Normális esetben 
ezekben a napokban a 
labdarúgó Európa-baj-
nokság mérkőzéseit 
követhettük volna, de 
a koronavírus-járvány 
keresztbe tett a futball-
kedvelőknek. A részben 
bukaresti rendezésű 
kontinensviadalt pon-
tosan egy évvel, jövő 
nyárra halasztották el, 
ez pedig kapóra jött a 
román szervezőknek, 
akiknek addig bőven 
van idejük befejezni a 
fejlesztéseket.

H O R V Á T H  B Á L I N T  O T T Ó

R ománia még 2014-ben a bu-
karesti Nemzeti Arénával pá-
lyázva nyerte el a jubileumi 

Európa-bajnokság három csoport-
mérkőzésének és egy nyolcaddöntős 
összecsapásának rendezési jogát, de 
ehhez igencsak komoly infrastruktu-
rális fejlesztéseket ígértek. Ezek kö-
zött szerepelt négy fővárosi stadion 
(a Steaua, a Rapid, a Dinamo és az 
Arcul de Triumf) újjáépítése, hogy 
azokat a Bukarestbe érkező váloga-
tottak edzőpályaként használhassák 
a torna idején.

Továbbá három kilométeres vas-
útvonalat (kezdetben még a metróhá-
lózat meghosszabbításáról volt szó) 
terveztek, amely a román főváros 
otopeni-i nemzetközi repülőterét és 
Északi pályaudvarát köti össze. Ez a 
rövid szakasz 400 millió lejbe kerül, 

és jelenleg 70 százalékban van kész, 
a minisztériumi ígéretek szerint au-
gusztusig befejezik a munkálatokat. 
A hatóságoknak viszont egy másik 
légikikötőt, a Băneasa repülőteret is 
korszerűsíteniük kell, ide érkeznek 
majd a csapatok, valamint a szurkolók 
egy része. Ráadásul a hat évvel ezelőtti 
nyertes pályázatban a román kormány 
merész tervként garanciát vállalt az 
A3-as jelzésű autópálya elkészültére is, 
ez utóbbinál viszont hamar egyértel-
művé vált, hogy nem lehet teljesíteni.

Egyébként a rendezési jog megpá-
lyázásakor benyújtott dokumentáci-
ót a nagy késések miatt – a munká-
latokat csak évek múltával kezdték el 
– többször át kellett írni, mivel nyil-
vánvalóvá vált, hogy nem tudják tar-
tani a határidőt. Így csodával határos 
módon nem vették el a rendezést Bu-

karesttől, ahogy történt az Belgium 
esetében, hiszen Brüsszel korábban 
a stadionépítések késlekedése miatt 
került le az Eb-helyszínek listájáról. 
A román szervezőbizottság „így há-
lálta meg a bizalmat” az UEFA-nak, 
amely tavaly november végén éppen 
Bukarestben bonyolította le az Euró-
pa-bajnokság csoportsorsolását.

Év végére elkészülhetnek 
a stadionok

A tervezett négy aréna közül egyik 
sem épült meg időben, annak elle-
nére, hogy közben egyről le kellett 
mondani, ugyanis a Dinamo stadion-
ja körüli hosszú huzavona miatt en-
nek átépítése végül el sem kezdődött, 
és szükség esetén a fővároshoz közeli 
Voluntari, Berceni vagy Mogoșoa-

ia pályái helyettesíthetik. A másik 
három aréna építését eleve későre 
kezdték el, és ezekkel sem készültek 
volna el időben, de vélhetően az év 
végéig befejezik a munkálatokat. A 
legjobban a több mint 30 ezer férőhe-
lyes Steaua-stadionnal állnak, ahol 
a munkálatok nagyjából 85 százalé-
ka elkészült, a projekt költségvetése 
megközelítőleg 393 millió lej. A 14 
ezer néző befogadására alkalmas Ra-
pid-pálya 50 százalékban épült meg, 
összesen 164 millió lejbe kerül. Az 
elsősorban rögbimérkőzésekre szánt 
Arcul de Triumf Stadion mindössze 8 
ezer férőhelyes lesz, 75 százalékban 
van kész, a munkák értéke megköze-
lítőleg 136 millió lej.

Amennyiben azonban nem szól 
közbe a világjárvány és a tervek 
szerint múlt hét végén valóban el-
kezdődött volna az Eb, Bukarest tel-
jesen felkészületlenül, építőtelepek 
közepén fogadta volna a Romániába 
érkező válogatottakat – a C csoport-
ban a Nemzeti Arénában pályára lé-
pő Ausztriát és Ukrajnát –, illetve a 
mérkőzésekre kilátogató több tízezer 
külföldi szurkolót, az ország pedig 
csúnyán leszerepel. Nyilvánvaló, 
hogy valamilyen megoldást akkor is 
találtak volna, az viszont minden-
képp szégyen, hogy az évek alatt nem 
tudták időben teljesíteni vállalásai-
kat. Időközben pedig nem kevesebb 
mint öt közlekedési miniszter váltot-
ta egymást, akik a folyamatos ígérge-
téseken kívül lényeges előrehaladást 
nem nagyon tudtak felmutatni.

Utólag már fényezik magukat

Miután a koronavírus-járvány miatt 
az európai szövetségnek kötelezően el 
kellett halasztania az idei nyárra terve-
zett kontinenstornát, szükséges volt, 
hogy a tizenkét rendező város meg-
erősítse korábbi vállalásait, amelyek 
az Eb zökkenőmentes lebonyolítására 
vonatkoznak. A román szövetség több-
ször megerősítette a kontinenstorna 
rendezési szándékát, a román ifj úsági 
és sportminiszter, Ionuț Stroe úgy nyi-
latkozott, Románia számára hatalmas 
lehetőség az esemény megszervezése, 
és amennyiben Bukarest sikeresen 
helytáll, a jövőben újabb nagyszabá-
sú rendezvényeknek is otthont adhat. 
Személy szerint nagyon örvend an-
nak, hogy ebben az évben befejezik a 
három fővárosi stadion megépítését, 
illetve a vasútvonalat illető infrastruk-
turális fejlesztésekkel is végeznek, így 
európai szintű körülményeket tudnak 
biztosítani a torna idejére. Stroe kije-
lentette, amennyiben egyes rendező 
városok a világjárvány miatt elszen-
vedett gazdasági károk következtében 
nem tudnak megfelelően felkészülni a 
kontinensviadal nekik szánt mérkőzé-
seire, készek arra, hogy akár négynél 
több mérkőzést is megrendezzenek 
Bukarestben.

Jelen állás szerint a jövőre halasz-
tott Eb-t az eredeti tervek szerint 12 
ország 12 városának egy-egy stadi-
onjában rendeznék meg. A 24 váloga-
tottat felvonultató torna 51 meccses 
sorozata 2021. június 11-én Rómában 
kezdődne, és július 11-én Londonban 
érne véget. A nyitómérkőzés és a dön-
tő helyszínein, illetve Bukaresten 
kívül még Amszterdam, Baku, Buda-
pest, Dublin, Glasgow, Koppenhága, 
London, München és Szentpétervár 
lesz a házigazda.

A több mint 30 ezer férőhelyes 
Steaua-stadion munkálataival 
állnak a legjobban

▴  FORRÁS: CNI

A mindössze három kilométeres 
vasútvonal a nyár végére készülhet 
el teljesen

◂  FORRÁS: CNAB




