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City–Arsenal meccsel indul újra
a Premier League
A német és a spanyol bajnokság 
után ma újabb európai topli-
ga, a Premier League tér vissza 
a hétköznapokba azok után, 
hogy márciusban a koronaví-
rus-járvány leállította az egész 
sportéletet. Az egyik rangadó 
a ma este, romániai idő szerint 
22.15-kor kezdődő Manchester 
City–Arsenal összecsapás lesz. 
Az összetettben második helyen 
álló City 25 pontos hátrányban 
van az összetettben élen álló 
Liverpoolhoz képest, ezért ha ki-
kap az Ágyúsoktól, akkor a ’Pool 
vasárnap, a városi rivális Everton 
ellen bebiztosíthatja elsőségét 
– amely 1990 óta az első lenne 
a klub történetében. Az angol 
élvonal találkozóit zárt kapuk 
mögött rendezik meg, a kezdés 
előtt pedig arra a több mint 40 
ezer emberre emlékeznek majd, 
aki az Egyesült Királyságban 
áldozatul esett a járványnak. 
Szomorú érdekesség, hogy a 
Cityt edző Pep Guardiola édes-
anyja elhunyt a betegségben, az 
Arsenal mestere, Mikel Arteta 
pedig – aki korábban Guardiola 
segítője volt – elkapta a vírust 
márciusban, de felépült.
 
Szeptemberben lehet
a budapesti Szuperkupa-meccs
Szeptember 24-én adna otthont 
Budapest a Puskás Arénában 
a labdarúgó-Európai Szuper-
kupáért kiírt összecsapásnak, 
és Lisszabonban lesz a labda-
rúgó-Bajnokok Ligája döntő 
tornája – értesült a Sky Italia és a 
Reuters hírügynökség. Informá-
ciójuk szerint az Európai Labda-
rúgó-szövetség (UEFA) végre-
hajtó bizottságának mai ülésén 
már csak rá kell bólintania arra 
a tervezetre, amely szerint a leg-
rangosabb kontinentális sorozat 
egy 12 napos, nyolccsapatos tor-
nával, két stadionban, zárt kapus 
mérkőzéseken zárulna a portugál 
fővárosban. A negyeddöntőket 
négy egymást követő napon, 
augusztus 12. és 15. között 
rendeznék, majd a két elődöntő 
augusztus 18–19-én, a fi nálé 
pedig augusztus 23-án lenne. Az 
Európa-liga záró szakaszát négy 
német városban rendeznék, ko-
rábbi sajtóhírek szerint Düssel-
dorf, Gelsenkirchen, Duisburg és 
Köln lenne a helyszíne a találko-
zóknak, a fi nálénak utóbbi város 
adna otthont. A BL-ben Isztam-
bul, az EL-ben pedig Gdańsk volt 
eredetileg a fi nálé helyszíne, míg 
a Szuperkupát Portóban rendez-
ték volna.

Visszatérnek a hagyományos 
versenykiíráshoz a romániai 
kosárlabda-bajnokságok 2020–
2021-es szezonjára. A csapatok 
egyetlen értékcsoportban kez-
denek majd, és az alapszakasz 
után a legjobb nyolc helyezett 
kieséses rájátszásban dönt az 
elsőségről.

 » V. NY. R.

A benevező csapatok számá-
tól függetlenül egyetlen 
értékcsoportban rendezik 

meg a hazai férfi  kosárlabda-baj-
nokság 2020–2021-es szezonját 
– tájékoztatott a sportági szövet-
ség versenybizottsága. A korona-
vírus-járvány miatt befagyasztott 
2019–2020-as pontvadászattal el-
lentétben így a következő idény-
ben az összes gárda megmérkőzik 
egymással az oda-vissza vágós 
alapszakaszban, hogy utána a 
legjobb nyolc helyezett kieséses 
rendszerben folytassa a felsőházi 
rájátszásban. A párharcok az egyik 
fél harmadik győzelméig tartanak 
majd, és legkésőbb jövő év júni-
us 12-ig a döntőt is befejezik. Az 
idényt amúgy október harmadikán 
a Román Kupa első szakaszával 
akarják indítani, egy héttel később 
pedig a bajnokság első fordulójá-
ban lépnének pályára a csapatok. 
A nevezési határidő július 15-e. A 
Román Kupát a februárra tervezett 
négyes döntő előtt oda-vissza vá-
gós, kieséses rendszerben szerve-
zik, de a végső kiírást a részt vevő 

HAGYOMÁNYOS RENDSZERBEN RENDEZIK A 2020–2021-ES KOSÁRLABDA-BAJNOKSÁGOKAT

Vissza a klasszikus kiíráshoz

Újratervezés. A következő szezonra visszatérnek
a régi lebonyolítási rendszerhez

 » A párharcok 
az egyik fél har-
madik győzelmé-
ig tartanak majd.

csapatok számának függvényében 
jelentik majd be.

A versenybizottság arról is dön-
tött, hogy  mind a bajnokságban, 
mind a kupában csapatonként leg-
több hat külföldi játékost lehet majd 
feltüntetni a bírói lapon. Továbbra 

is kötelező lesz ugyanakkor pályán 
tartani legalább egy U23-as korosz-
tályú hazai játékost a bajnoki – az 
utolsó kétnegyedben már nincs kor-
osztályra vonatkozó megkötés – és 
a kupamérkőzéseken, utóbbi soro-
zatban pedig összesen legalább két 
romániai kosárlabdázót kell szere-
peltetni az összecsapásokkor.

A szövetség eközben augusztus 
18. és szeptember 4-e között sze-
retné megrendezni az úgynevezett 
Nyári Ligát, amelyre 2005. december 
31. előtt született játékosokból álló 
együttesek nevezését várják június 
24-ig. A csapatokat hazai edzőnek 
kell irányítania és legalább nyolc ro-
mániai játékosnak kell szerepelnie 
a keretekben. A közlemény hangsú-
lyozza, hogy a tornát csak akkor szer-
vezik meg, ha legalább hat együttes 
benevez rá, a részvételért cserébe 
viszont a klubok kedvezményt kap-
nak a bajnoki szezon 2020–2021-es 
szezonjának illetékeire.

Ami a női kosárlabda-bajnoksá-
got illeti, ott szintén „visszatérnek” 
a hagyományos kétszakaszos pont-
vadászatra, és a férfi ak versenyéhez 
hasonlóan az összes csapat egyetlen 
értékcsoportban kezdi az oda-vissza 
vágós, körmérkőzéses alapszakaszt, 
hogy utána a felsőházi rájátszásban 
az egyik fél harmadik győzelméig 
tartó párharcok útján jussanak el a 
döntőig. Októberben kezdenének a 
hölgyek is, a streetballtornákon való 
részvétel pedig immár nem lesz köte-
lező az élvonalbeli klubok számára. 
A légiósszabály is változik: csapaton-
ként háromra nő az Európai Unión 
kívüli országból érkező kosárlabdá-
zók megengedett száma.
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 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

A következő idényre is egyben ma-
rad a Csíkszeredai Sportklub 

jégkorongcsapatának hazai játékos-
állománya – jelentette be tegnap a kö-
zösségi oldalán az Erste Liga-győztes 
alakulat. „A lejáró szerződésű spor-
tolóinkkal is sikerült megegyezni a 
folytatást illetően, az edzések elkez-
dődtek. Becze Tihamér, Láday Tamás, 

illetve Salló Alpár egyénileg készül, 
és ők várhatóan augusztus elején 
csatlakoznak a közös munkához a 
jégedzések elkezdésével” – olvasható 
a közleményben, amely arra is kitér, 
hogy a külföldi játékosaik közül a ro-
mán állampolgársággal is rendelkező 
Andrej Taratuhin, valamint Gyenisz 
Kuljas a következő idényben is a csí-
ki csapatot fogják erősíteni. A többi 
légiós esetében „türelemre intenek 

mindenkit”, ugyanakkor azt ígérik, 
hogy a Sportklubnak bajnokhoz mél-
tó csapata lesz a következő idényben 
is. A közlemény alapján célkitűzéseik 
változatlanok, azaz mindhárom soro-
zatban – az Erste Ligában, a román 
bajnokságban és a Román Kupában 
is – az első helyre pályáznak.

Körvonalazódik közben a Brassói 
Corona kerete is. A barcaságiak leg-
utóbb Pavlo Boriszenko szerződés-

hosszabbítását jelentették be. A 33 
éves, román állampolgársággal is 
rendelkező ukrán hátvéd mellett a 
klub Patrik Polc és Tőke Zoltán kapu-
sok, illetve Mihály Ede, Gajdó Tamás, 
Andrei Haraga, Roberto Gliga, Radim 
Valchař, Trancă Dániel, Péter Balázs, 
Molnár Zsombor, Molnár Zoltán, Al-
bert Zagidullin, Gajdó Balázs, Vasile 
Rareș és Tomas Klempa mezőnyjáté-
kosokkal állapodott meg.

Megőrzi „gerincét” a Sportklub és a Corona jégkorongcsapata

 » Azt ígérik, 
hogy a Sport-
klubnak baj-
nokhoz méltó 
csapata lesz a 
következő idény-
ben is.

 » KRÓNIKA

Gól nélküli döntetlenre mérkőzött 
a Medgyes Gaz Metan élvonalbe-

li labdarúgócsapata a Giurgiui Astra 
vendégeként a Liga 1-es bajnokság fel-
sőházi rájátszásának harmadik fordu-
lójában. A hétfő esti találkozó érdekes-
sége, hogy az erdélyi alakulat újonnan 
kinevezett vezetőedzője, ifj abb Dusan 
Uhrin alig pár órával a találkozó előtt 
érkezett meg az országba, ugyanakkor 
a klubvezetőség kérésére helyet foglalt 
a kispadon a három hónap kényszer-
szünet utáni első tétmeccsen. Nem volt 
viszont maradéktalanul elégedett az 
eredménnyel, mert a helyzetek láttán 

szerinte a három pontot is „elvihették” 
volna. Dumitru Cardoso kiállítása mi-
att viszont a 40. perctől emberhátrány-
ban játszottak, ezért megjegyezte: a 
döntetlen ez esetben jónak mondható. 
„Erőnléti problémáink vannak, de ez 
természetes ilyen hosszú szünet után. 
Az elmúlt öt edzésen én dolgoztam, 
de nem láttam, a Kolozsvári CFR elleni 
barátságos mérkőzés felvételét vettem 
alapul a kezdő tizenegy összeállítása-
kor. Ismerem viszont a medgyesi csa-
patot, szükségük van arra, hogy jól 
játsszanak” – nyilatkozta. Uhrin, mint 
ismeretes, legutóbb a Dinamót edzette 
Romániában, most a kényszerszünet 
után szerződést bontó Edi Iordănescu 

helyére érkezett vissza az országba. A 
playoff  három fordulója után 24 pont-
tal a hatodik helyen állnak a Kolozsvá-
ri CFR által 33 ponttal vezetett össze-
tettben. Legközelebb hétvégén, azzal 
az FCSB-vel találkoznak, amelyik 26 
ponttal a második helyen tanyázik.

Az alsóházban hétközi fordulót 
rendeznek. A Sepsi OSK lapzártánk 
után a Voluntari-t fogadta, ma Târgo-
viștéi Chindia–Viitorul, holnap pedig 
Iași–Clinceni párosítás szerint lépnek 
pályára 20 órától. A Hermannstadt–
Dinamo találkozót, mint ismeretes, 
elhalasztották miután a bukarestiek 
szertárosának pozitív lett a koronaví-
rustesztje.

Döntetlennel „landolt” Uhrin a medgyesi kispadon

 » Dusan Uhrin 
alig pár órával a 
találkozó előtt 
érkezett meg 
az országba, 
ugyanakkor a 
klubvezetőség 
kérésére helyet 
foglalt a kispa-
don a három 
hónap kényszer-
szünet utáni első 
tétmeccsen.




