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Megőrizte főtámogatóját
az Erste Liga
További két évig Erste Ligának 
hívják a magyarországi bázisú, 
határon átívelő jégkorongbajnoksá-
got – jelentette be tegnap a névadó 
Erste Bank és a magyar sportági 
szövetség (MJSZ). „Egy kétszáz 
éves intézmény jól meggondolja, 
kivel működik együtt, melyik 
sporthoz adja a nevét” – értékelt a 
megállapodás aláírása előtt Jelasity 
Radován, a pénzintézet elnök-ve-
zérigazgatója. Leszögezte, a három 
éve megkezdett együttműködés 
nyomán „kölcsönös előnyökkel, 
pozitív tapasztalatokkal” lettek 
gazdagabbak. Such György, az 
MJSZ elnöke kiemelte, hogy jelen 
nehéz időszakban különösen 
fontos, hogy „hosszú távon elköte-
lezett, megbízható partnerekkel” 
tudjanak együttműködni. Az MTI 
kérdésére elmondta: a világjárvány 
hatására az anyagi körülmények, 
pénzügyi lehetőségek korlátozot-
tabbak. „Mivel nem volt forrás a fel-
nőttválogatott szponzorációjára is, 
partnerünk erről felelős és korrekt 
módon lemondott, a fókuszt pedig 
a ligára helyezte. Ezzel megnyílt 
előttünk a lehetőség, hogy a 
nemzeti csapathoz újabb szpon-
zort keressünk” – mondta. Szőke 
Álmos, az Erste Liga elnöke erős 
bajnokságra számít a 2020–2021-es 
szezonban, amelyet szeptember 
közepe körül szeretnének elkezde-
ni. A sorozatban, mint ismeretes, 
három romániai együttes, a Csík-
szeredai Sportklub, a Gyergyói HK 
és a Brassói Corona érintettek.
 
Augusztusban folytatnák
a rögbibajnokságot
Augusztus 15-én, Brassóban 
rendeznék a hazai rögbibajnok-
ság osztályozóját, majd 22-én az 
elődöntőket, 29-én pedig a döntőt 
és a helyosztókat játszanánk le a 
koronavírus-járvány miatt félbe-
szakadt 2019–2020-as idényben. Az 
idei Román Kupa augusztus elsején 
kezdődne, de annak döntője csak 
október derekán lenne.
 
Gólt szerezve vonul vissza
Juhász Roland
Góllal búcsúzott hazai közönsége 
előtt hivatásos labdarúgói pályafu-
tásától Juhász Roland. A már biztos 
ezüstérmes Fehérvár FC hátvédje a 
magyar élvonalbeli labdarúgó-baj-
nokság 32. fordulójában a címvédé-
sét ugyancsak korábban bebizto-
sító Ferencváros ellen aratott 1-0-s 
győzelmet harcolta ki egy büntető 
értékesítésével. „Jólesik és meg-
ható, hogy ennyien ünnepelnek. 
Szerencsés vagyok, hogy azzal fog-
lalkozhattam, amit szeretek. Húsz 
évet pár mondatban nehéz össze-
foglalni, de életem ezen szakaszára 
örömmel és büszkeséggel fogok 
emlékezni. Nagy megtiszteltetés, 
hogy egy ilyen történelmi múlttal 
rendelkező város, mint Székesfe-
hérvár befogadott, és egy ikonikus 
klub színeiben futballozhattam 
hét éven át” – mondta könnyeivel 
küszködve a korábbi soksoros 
magyar válogatott játékos, aki 
július elsején ünnepli 37. születés-
napját. A klubot kilenc esztendőn 
át erősítő Paulo Vinícius szintén 
utolsó hazai mérkőzését játszotta a 
fehérváriak színeiben.

A nagypályás labdarúgás 
elveit követve változtatott a 
teremlabdarúgás szabályain 
a Nemzetközi Labdarúgó-szö-
vetség (FIFA) szabályalkotó 
testülete. Az új előírásokat 
akár már a Csíkszereda–Galac 
párharckor is alkalmazhatják.
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V áltoztatott a Nemzetközi 
Labdarúgó-szövetség (FIFA) 
szabályalkotó testülete a 

teremlabdarúgás szabályain, és a 
nagypályás labdarúgásban beve-
zetett módosításokat próbálta átül-
tetni a futsalra. „Az új szabály már 
érvényben van. Tehát ha a román 
megmérettetést nézzük, a Csíksze-
reda–Galac páros meccset, amely 
eldönti, hogy ki mehet a Bajnokok 
Ligájába, akár az új szabályzat alap-
ján is játszhatják. Az illető szak-
szövetségnek kell eldöntenie, hogy 
a régi vagy az új alapján zárja le a 
pontvadászatokat. Egyelőre nincs 
döntés arról, hogy nálunk melyiket 
alkalmazzák” – mondta Bálint Atti-
la, a hazai élvonalbeli futsalbajnok-
ság játékvezetői testületének tagja. 
A székelyudvarhelyi sípmester sze-
rint a módosítások elősegítik a játék 
felgyorsítását. „Utoljára 2015-ben 
voltak nagyobb módosítások a sza-
bálykönyvben, azóta a nagypályás 
focit átformálták, várható volt, hogy 
nálunk is lesznek új passzusok. A 
labda játékba hozási módozataira 
vonatkozóan hoztak új döntéseket: 
a középkezdés hátrafelé is elvégez-
hető, a kapusnak nem kell kidobnia 

A TEREMLABDARÚGÁS ÚJ SZABÁLYAIT AKÁR MÁR A BAJNOKI DÖNTŐBEN IS ALKALMAZHATJÁK

Nagypályához közelítik a futsalt

Gyorsulás. Az új szabályok a játék folyamatosságát segítik

 » „Utoljára 
2015-ben voltak 
nagyobb módosí-
tások a szabály-
könyvben, azóta 
a nagypályás 
focit átformálták, 
várható volt, 
hogy nálunk is 
lesznek új pasz-
szusok” – mond-
ta Bálint Attila

a félkörön kívül a játékszert, illetve a 
hálóőr nem dobhatja át a félpályán 
a játékszert. Középkezdésből pedig 
lehet gólt elérni, mivel ez eddig nem 
volt szabályos” – vázolta fel a legfon-
tosabb módosításokat a sípmester. 
Sárga és piros lappal is büntethető 
lesz ezentúl a kispadon helyet fog-
laló szakmai stáb, ami a hazai élvo-
nalban azért fontos, mert több együt-
tesnél edző-játékost alkalmaztak. 
Bálint elmondta: az új szabálykönyv 
egyszerűsíti a kezezés és a szabály-
talanságok fogalmát, a sípmesterek 
viselhetnek kommunikációs rend-
szereket és fi tneszmonitorokat. Az 
egyetlen pont, ami vitát szülhet, az 
oldalrúgások elvégzése, ami eddig a 
vonaltól akár 25 cm-re is megenge-
dett volt, hogy játékba hozza a spor-

toló a labdát. Most ezt a vonalról kell 
elvégezni.

A romániai futsalválogatott volt 
szövetségi kapitánya, Jakab Zoltán 
szerint az a szándék, hogy futsalt 
a nagypályás labdarúgáshoz köze-
lítsék. „Már sokszor elmondtam, 
hogy a két sportágat nem szabad 
különválasztani. Már a gyerekeknél 
együtt kell tanítani a futsalt és a fo-
cit. A kispályás szabályok nagyhoz 
való igazítása ezt erősíti bennem. 
A sportoló hasznára tud válni, ha 
mindkettőt megtanulja. Lehet, hogy 
labdarúgó nem válik belőle, de fut-
salban akár elérhet válogatottságig. 
A világsztárok, Lionel Messi, Cristia-
no Ronaldo is futsaloztak, ennek pe-
dig nagy hasznát vették” – mondta 
el a szakember.
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Nem kap büntetést a Hivatásos 
Labdarúgóliga (LPF) illetékesei 

szerint a Craiova élvonalbeli futball-
csapata, amiért – egy videófelvétel 
alapján – a kedd este megnyert baj-
noki mérkőzésük után szurkolóikkal 
közösen, ölelkezve ünnepeltek. Noha 
a Liga 1-es pontvadászatra vonatko-
zó egészségbiztonsági szabályzat ezt 
tiltja, az eset nem a stadion területén 
történt, így nem vonhatják érte fele-
lősségre a klubot. Az oltyán együttes 
vezetősége hangsúlyozta tegnap, hogy 
csapatbuszukat feltartóztatták a szur-
kolók, akik pirotechnikai eszközöket 

Lemondott a férfi  kézilabda-Román 
Kupa négyes döntőjének rendezési 

jogáról a konstancai Dél-Dobrudzsa 
együttese. A tengerpartiak a koro-
navírus-járvány miatt nem vállalják 
az eredetileg áprilisra tervezett tor-
na megszervezését, arra számítanak 
ugyanis, hogy augusztusban tovább-
ra is csak zárt kapuk mögött, nézők 
nélkül játszhatnák le a mérkőzéseket. 
A sorozat tétje is csökkent ugyanak-
kor azáltal, hogy a nemzetközi klub-
tornákra a nevezések már lezárultak, 

használtak. „Csak pár másodpercig 
tartott, amíg az összes játékos leszállt 
a járműről, és a szálláshelyére ment. 
Nem maradhattak a buszban a nagy 
füstben. Megfulladtak volna. Nekünk 
is meglepetés volt, ami történt. Próbál-
tunk védekezni. Ha bármelyik szurko-
ló fertőzött is volt, a játékosok biztos 
nem kapták el, mert nem érintkeztek 
velük.” – fogalmazott Mihai Rotaru, 
a csapat tulajdonosa. A Craiova kü-
lönben a Botoșani-t múlta felül hazai 
környezetben 2-1-re. A mérkőzést ere-
detileg a kényszerszünet utáni első 
hétvégén rendezték volna, de akkor 

a vendégek csapatorvosának pozitív 
koronavírustesztje miatt el kellett ha-
lasztani. A felsőházi rájátszás harma-
dik fordulójába számító összecsapás 
után a Craiova 32 ponttal második az 
összetettben. Négy pont a hátránya 
azzal a listavezető Kolozsvári CFR-rel 
szemben, amelyikkel vasárnap mérkő-
zik meg az ötödik fordulóban.

A következő bajnoki forduló előtt a 
Román Kupa elődöntőinek első mér-
kőzéseit rendezik. A Sepsi OSK–Iași 
találkozó lapzártánk után kezdődött, 
míg ma este Dinamo–FCSB rangadó 
lesz 20 órától. (V. Ny. R.)

így a majdani győztes sem kapja meg 
a lehetőséget az európai kupaszerep-
lésre. A rendezési jog most a címvédő 
temesváriaké lehet, ugyanakkor, ha 
ők is lemondják, akkor minden bi-
zonnyal a Román Kézilabda-szövet-
ség szervezi majd semleges pályán, a 
csapatok pedig önköltségen vesznek 
majd részt rajta. Az augusztus 15–16-
ra tervezett négyes döntő elődöntő-
jében amúgy a Temesvári Poli épp a 
konstanciak ellen lép majd pályára, 
míg a másik ágon Dinamo–Bákói 

CSM találkozó lesz a fi náléért. A női 
kézilabdázók Román Kupájának au-
gusztus 22–23-ra újratervezett négyes 
döntőjét amúgy várhatóan szintén 
a szövetség rendezi majd meg. Plo-
i ești vagy Brassó lehetnek házigaz-
dák. A mezőny még nem teljes, mert 
a kényszerszünet előtt csak a Rapid 
és a Buzău kvalifi káltak, a Râmnicu 
Vâlcea–Brăila és a Bukaresti CSM–
Slatina negyeddöntőket el kellett 
halasztani. Ezeket augusztus 20-án 
akarják bepótolni. (Krónika)

„Kifüstölték” a craiovaikat az ünneplő szurkolók

Lemondott a kuparendezésről a Dél-Dobrudzsa
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CFR-rel szemben.

 » A rendezé-
si jog most a 
címvédő temes-
váriaké lehet, 
ugyanakkor, ha 
ők is lemondják, 
akkor minden bi-
zonnyal a Román 
Kézilabda-szö-
vetség szervezi 
majd semleges 
pályán.




