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magánberuházásként

tervezési tendert hirdet
a Nagyvárad, Teleki (Primăriei) utca 27. szám 

alatti ingatlan
klímarendszerének bővítésére.

Az ajánlatokhoz szükséges
dokumentáció a szabo.simon@partium.ro

e-mail-címen igényelhető. Az ajánlatok
leadásának határideje 2020. július 22. 

H I R D E T É S

A HETEDIK FORDULÓ UTÁN IS EGYETLEN PONT KÜLÖNBSÉG MARADT A CRAIOVA ÉS A CÍMVÉDŐ KÖZÖTT

Liga 1: kapaszkodik a Kolozsvári CFR
Egy pont maradt a különb-
ség a Craiova és a Kolozsvá-
ri CFR között, miután utóbbi 
ugyancsak megnyerte a 
hetedik fordulóban rende-
zett összecsapását. Az első 
helyre már csak kettejüknek 
maradt esélye a hazai élvo-
nalbeli bajnokság felsőházi 
rájátszásában, az alsóház-
ban viszont még szoros az 
állás a kieséstől menekülő 
csapatok között.

 » KRÓNIKA

N em hibázott a Kolozsvári 
CFR élvonalbeli labdarú-
gócsapata a Liga 1-es baj-

nokság felsőházi rájátszásának 
hetedik fordulójában, ezért a 
Medgyesi Gaz Metan ellen hétfő 
este 2-0-ra megnyert hazai mér-
kőzése után egyetlen pont hát-
rányban maradt az összetettben 
élen álló Craiovával szemben. 
„Nagy szükségünk volt erre a 
győzelemre” – ismerte el a lefú-
jást követő sajtótájékoztatón a 
Szamos-partiakat edző Dan Pet-
rescu, hozzátéve, megdolgoztak 
a pontokért, és végig aggódott a 
végeredmény miatt. Bosszús volt 
ugyanakkor amiatt, hogy Kevin 
Boli a 81. percben begyűjtött egy 
piros lapot, és szerinte könnyen 
megismétlődhetett volna az a 
helyzet, amikor az Astra ellen 
épp kétgólos előnyből veszítettek 
pontokat a döntetlenre végződött 
találkozón. A címvédő fellegvári-
ak legközelebb a vezetőedzőt vál-
tó FCSB vendégei lesznek – Bog-
dan Vintilă helyett Toni Petrea 
lesz a szakvezető –, miközben a 
trónkövetelő oltyánok a Botoșani 
otthonában szerepelnek majd. 
Hét forduló után a Craiova 41, a 

CFR 40, az Astra 30, a Botoșani 
29, az FCSB 28, a Medgyes pedig 
25 pontnál tart az összetettben, 
utóbbi négy csapat hátránya ma-
tematikailag behozhatatlan az el-
sőségért folytatott küzdelemben.

Az alsóházban eközben a ki-
lencedik forduló zárult hétfő este, 
amikor is a Sepsiszentgyörgyi 
Sepsi OSK emberelőnyben 2-0-
ra legyőzte hazai környezetben a 
Târgoviștei Chindiát. Leo Groza-
vu, a háromszékiek edzője szerint 
tanítványai rendkívüli erőfeszíté-
seket tettek a siker érdekében, 
és külön kiemelte, hogy már a 
második összecsapást zárták ka-
pott gól nélkül. A győzelemnek 
köszönhetően a háromszékiek 
27 ponttal a harmadik helyen áll-
nak a tabellán, bár a szintén 27 
ponttal negyedik Hermannstadt 
eggyel kevesebb mérkőzést ját-
szott. A Viitorul 38, a Voluntari 

28 ponttal áll az első, illetve 2. 
helyen, miközben a Dinamo és a 
Chindia a kiesést jelentő 7., illet-
ve 8. pozíciót foglalja el. A tizedik 
forduló ezúttal hétvégi etap lesz, 
de csütörtökön 20 órától bepótol-
ják a harmadik fordulóból elma-
radt Dinamo–Chindia találkozót. 
Ezen már Gigi Mulțescu lehet a 
bukarestiek vezetőedzője, miu-
tán a klubot támogató szurkolói 
egyesület javaslatára leváltották 
Adrian Mihalceát a szakvezetői 
tisztségből.

Elmaradt ugyanakkor a tegnap 
estére tervezett Argeș FC–Mio-
veni találkozó a másodosztályos 
bajnokság playoffj  ának második 
fordulójából, mert a házigazda 
pitești-iek egyik alkalmazottjá-
nak pozitív lett a koronavírus-
tesztje. Ez már a második mér-
kőzés a Liga 2-ben, amelyet nem 
tudtak az eredeti időpontban 

lejátszani, korábban ugyanis – 
mint már beszámoltunk róla – a 
Ploiești-i Petrolulnál fedeztek fel 
hat fertőzöttet az UTA elleni ösz-
szecsapás előtt. Az elhalasztott 
mérkőzéseket bepótolják majd, 
addig az UTA egy lejátszott ösz-
szecsapást követően 25 ponttal 
áll az élen. Mögötte a Turrisnak 
24 pontja van két lejátszott mér-
kőzéssel, miközben a Mioveni 
– amelyik egy mérkőzést játszott 
eddig – 21 ponttal tanyázik a har-
madik, feljutási osztályozót érő 
pozícióban.

A Román Labdarúgó-szövetség 
közleményben emlékeztetett arra 
is, hogy az átigazolási időszak 
tegnap elkezdődött, és a koro-
navírus-járvány miatt október 
5-ig fog tartani. A leggyorsabb az 
FCSB volt, amelyik a Kolozsvári 
CFR 27 éves csatárát, Sergiu Bușt 
szerződtette le.

 » J. CS.

K iengedték a kórházból, és jól 
érzi magát Bálint Anna, a Vác 

élvonalbeli kézilabdacsapatá-
nak székelyudvarhelyi születésű 
kapusa, akit korábban korona-
vírussal diagnosztizáltak. A ma-
gyarországi klub korábban tíz 
fertőzött játékosról számolt be, az 
újratesztelések viszont a többség 
esetében negatív eredményt mu-
tattak, csak a fi atal erdélyi hálóőr 
került Székelyudvarhelyen pozi-
tív teszttel kórházba.

Az ügy kapcsán Anna nevelő-
edzőjénél, az udvarhelyi Mester 
Zsoltnál érdeklődtünk, aki el-
mondta, a kézilabdázó az első, Ma-
gyarországon elvégzett teszt után 
– ami negatív volt – érkezett haza. 
„Elkezdte az otthoni elkülönítést, 
majd az itthoni, második tesztje 
pozitív lett, ezt követően a kórház-
ban kezelték. Tartottam vele a kap-

csolatot, mindvégig kedélyes volt, 
nem érzékeltem, hogy beteg len-
ne” – számolt be a SZNKK trénere.

Megkeresésünkre Bálint Anna 
kifejtette: ami a legfontosabb, jól 
érzi magát. „Ma (tegnap – szerk. 
megj.) szabadultam a kórházból, 
hála istennek nincs semmi prob-
lémám. A tüdőmről készült egyik 
röntgenfelvételen látszott egy kis 
elváltozás, de néhány nap múlva a 
következőn már nem látszott sem-
mi. Nincsenek tüneteim, jól érzem 
magam. Most legalább egy hétig 
itthon maradok” – vázolta fel hely-
zetét a Vác hálóőre.

A magyarországi csapatánál 
kialakult gócpontról elmondta: 
„rosszul érintett mindenkit, hi-
szen hétfőnként és csütörtökön-
ként teszteltek minket, és meg-
döbbentünk, amikor kiderült, 
hogy bekerült közénk a vírus”. A 
váci felkészülési program szerint 
két hét edzést követően egy hét 

pihenőt kapnak a játékosok. „A 
második hétvégén – amikor jött 
a pihenő – derült ki, hogy pozitív 
lett a tesztem. Csütörtökön reggel 
még negatív voltam, már haza-
jöttem, amikor kiderült, hogy a 
csapattársaim és én is megbe-
tegedtem” – emlékezett vissza. 
A fi atal kapus hozzátette, hogy 
a legutolsó koronavírustesztjét 
a székelyudvarhelyi kórházban 
végezték el, annak egyelőre még 
nincs meg az eredménye.

Bálint Anna, mint ismeretes, ta-
valy ősszel, mindössze 19 évesen 
igazolt a magyar élvonalba a Szé-
kelyudvarhelyi Kézilabda Klubtól. 
A romániai klubok közül a Craio-
va női együttesénél találtak koro-
navírus-fertőzöttet, de a 31 éves 
Adriana Ţăcălie második tesztje 
már negatív lett. A héten viszont 
még házi elkülönítőben marad, a 
negyedik tesztet ugyanis csütörtö-
kön végzik el rajta.

Túl van a nehezén az udvarhelyi kapus
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Papírforma. A CFR rosszul is járhatott volna, de végül „lenyomta” medgyesi vendégét a Liga 1-ben

 » RÖVIDEN

Szerényebb lesz
a tokiói olimpia
A Japán Olimpiai Bizottság 
(JOC) elnöke szerint való-
színűsíthetően jövőre egy 
szerényebb, egyszerűbb ötka-
rikás játékokat rendeznének. 
Az MTI beszámolója alapján 
Jamasita Jaszuhiro elmond-
ta, a világ legjelentősebb 
sporteseményét korábban a 
különlegesség és grandió-
zusság jellemezte, a jelenlegi 
helyzetben azonban a legfon-
tosabb a résztvevők bizton-
sága, valamint a rendezéssel 
járó költségek csökkentése. 
A korábbi olimpiai és többszö-
rös világbajnok cselgáncsozó 
tavaly júniusban vette át a 
JOC irányítását, és a rendkívül 
nehéz első év után most azt is 
megjegyezte, könnyen elkép-
zelhető, hogy a szervezetnek 
kölcsönt kell felvennie. A to-
kiói olimpiát, mint ismeretes, 
a koronavírus-járvány miatt 
jövő nyárra halasztották.
 
Egy hónap múlva rajtol
az NB1 Magyarországon
Augusztus 15-től május 15-ig 
tart a magyar élvonalbeli lab-
darúgó-bajnokság 2020–2021-
es idénye, a tegnap megtartott 
sorsolás alapján pedig a 
címvédő Ferencváros és a 
második helyezett Fehérvár is 
idegenben kezd majd. Előbbi 
az újonc MTK vendége lesz, 
míg utóbbi Zalaegerszegre 
látogat – közölte a Magyar 
Labdarúgó-szövetség (MLSZ) 
a hivatalos honlapján. Az első 
Fehérvár–Fradi összecsapás 
a kilencedik fordulóban lesz. 
A téli szünet előtti utolsó 
fordulóban a tervek szerint 
a december 19-i hétvégén 
csapnak össze a klubok, míg 
2021-ben először a január 
23-i hétvégén találkoznak a 
liga együttesei. A kiírás nem 
változott, az új idényben is 33 
fordulót rendeznek a tizenkét 
csapat számára.




