
Kapust és középhátvédet 
igazoltak a háromszékiek

Sepsiszentgyörgyön folytatja 
labdarúgói pályafutását Ale-
xandru Greab kapus és Bogdan 
Mitrea középhátvéd. Mindkét 
játékos Erdélyben született, a 32 
éves Mitrea Kolozsváron, a 28 
éves Greab pedig Besztercén. 
Mitrea a Kolozsvári U neveltje, 
Romániában az élvonalban a 
Viitorul, az FCSB, a Chiajna 
és a Medgyes játékosa volt, 
külföldön az olasz másodosz-
tályban az Ascolinál játszott, 
Háromszékre pedig a szlovák 
bajnokságból, a Nagyszombati 
Spartak FC-től érkezett. A 198 cm 
magas Greab kapus a Concordia 
Chiajnától teszi át székhelyét 
Sepsiszentgyörgyre, ezt megelő-
zően a Beszterce és a Medgyes 
játékosa volt. Mindkét labdarúgó 
két évre szóló szerződést írt alá 
a Sepsi OSK-val. A háromszé-
kiektől idén nyáron két játékos 
távozott, a horvát Hrvoje Barišić 
és a bolgár Stefan Velev. Meg 
nem erősített hírek szerint a 19 
éves brassói Călin Popescu is 
távozik a székelyföldi klubtól. Az 
átigazolási időszak 12 hetet tart, 
július 14-én kezdődött, és októ-
ber 5-én zárul. (Dobos László)
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• Sajtóhírek szerint a Román Labdarúgó-szövetség 
(FRF) végrehajtó bizottsága elutasította a Bukaresti Di-
namo beadványát, amelyet az FCSB elleni kupaelődöntő 
alkalmával vélt szabálysértés miatt nyújtott be. Hivata-
los tájékoztatás tegnap esti lapzártánkig nem érkezett 
a szövetség részéről.

M iután a Dinamo felfedezte, hogy 
a Román Kupa elődöntős pár-

harcának 3–0-ra elbukott első mérkő-
zésén a fővárosi rivális FCSB szabály-
talanul nevezte a keretébe Andrei Vlad 
kapust – aki a kupasorozat két korábbi 
szakaszában kapott sárga lapjai miatt 
nem léphetett volna pályára – felleb-
bezett, és abban reménykedett, hogy 
zöld asztalnál 3–0-s győzelmet ítél-
nek neki. Csakhogy beadványát nem 
az odavágó alkalmával nyújtotta be, 
ahogyan az a szabályzatban szerepel, 
hanem két nappal a visszavágó után, 
ez pedig egyáltalán nem volt elhanya-
golható szempont.

A Fanatik.ro portál információi 
szerint azonban a végrehajtó bizott-
ság tegnapi ülésén mégsem ezt vette 
fi gyelembe a Dinamo beadványának 
elutasításakor, hanem az FRF fe-
gyelmi szabályzatában foglaltakat, 
ebben ugyanis az szerepel, hogy a 
Román Kupában a sárga lapos fi -
gyelmeztetések a negyeddöntők 
előtt törlésre kerülnek, tehát az FCSB 
játékosa mégis jogosan került be a 
meccskeretbe. A döntés azonban 

nem volt egyértelmű, hiszen ennek 
ellentmond a szövetség szervezési 
szabálykönyve (ROAF), amelyben 
az olvasható, hogy a sárga lapokat a 
nyolcaddöntők előtt törlik. A portál 
úgy tudja, a végrehajtó bizottság a 
kupasorozat imázsának megvédé-
séért hozta meg a döntését, hiszen a 
pályán elért eredmények elsődleges-
nek számítanak.

Amennyiben a Dinamo részére 
kedvező határozatot hoztak volna, 
ez nagyban érintette volna a Sep-
siszentgyörgyi Sepsi OSK-t is. A 
Jászvásári Poli elleni elődöntős pár-
harcának 5–1-re megnyert első talál-
kozóján ugyanis a hátvéd, Rachid 
Bouhenna is két sárga lappal rendel-
kezett, így vélhetően a moldvai klub 
is fellebbezett volna, hogy zöld asz-
talnál nyerje meg a mérkőzést.

Mindez azonban nem történt 
meg, így a Román Kupa döntőjének 
résztvevői változatlanok maradtak, a 
pályán elért eredmények szerint ket-
tős győzelemmel továbbjutott Sepsi 
OSK és az FCSB küzdenek meg július 
22-én, szerdán a trófeáért. (H. B. O.)

Marad(hat) a Sepsi OSK–FCSB kupadöntőEdzőváltás az FCSB-nél
Már nem Bogdan Vintilă a román élvonalban szereplő FCSB labdarú-
gócsapat vezetőedzője. Gigi Becali klubtulajdonos bejelentése szerint a 
bukaresti együttest a bajnokság utolsó három fordulójában Anton Petrea 
irányítja, segítője pedig a csapat nemrég visszavonult játékosa, Mihai 
Pintilii lesz. Becali Pintiliit akarta vezetőedzőnek, de neki nincs meg az 
edzői pro licence. Az FCSB a legjobb esetben is már csak harmadik lehet 
a bajnokságban, az első két helyen álló Craiovai U és Kolozsvári CFR 
előnye behozhatatlan az üldözőkkel szemben.

Pótolják a Dinamo–Chindia meccset
Ma este 7 órától pótolják a labdarúgó 1. Liga alsóházi rájátszásának 3. 
fordulójából elnapolt Dinamo–Chindia mérkőzést. A másik elhalasztott 
találkozót, a Nagyszebeni FC Hermannstadt–Dinamo (4. forduló) össze-
csapást a tervek szerint július 23-án rendezik. A következő fordulóban 
(július 17–20.): pénteken 18 órától Clinceni–Voluntari, szombaton 18 
órától Nagyszeben–Sepsi OSK, vasárnap 18 órától Chindia–Dinamo, 
hétfőn 20 órától Jászvásári Poli–Viitorul. A bajnokság végén az utolsó 
két helyen végző együttes búcsúzik az élvonaltól, a 12. helyezett pedig 
osztályozót játszik a bennmaradásért a 2. Liga harmadik helyezettjével.

Boszniába utazhatnak a kolozsváriak
A Kolozsvári U-BT csapatát a boszniai Igokeával sorsolták össze a férfi 
kosárlabda Bajnokok Ligája első selejtezőkörében. A Szamos-partiak 
a tervezett menetrend szerint szeptember 15-én játsszák az alekszand-
rovaci odavágót, a kolozsvári visszavágóra három nappal később 
kerülhet sor. Az „egyetemistákat” irányító Mihai Silvășan elmondta, 
egyelőre bizonytalan az európai kupaselejtező megrendezése. Minden 
a járványtól függ, de úgy készülnek, hogy parkettre lépnek, s bár 
erős ellenfelet kaptak, reménykednek a továbbjutásban. Ha túllép a 
hétszeres boszniai bajnokon, az erdélyi csapat a Sporting Lisszabon 
(portugál)–Fribourg Olympic (svájci) párharc győztesével találkozik a 
második fordulóban. Újabb siker esetén a 32 csapatos főtáblára kerül-
nének, a csoportkörben pedig többek között az izraeli Hapoel Jeruzsá-
lem és a török Türk Telekom várna rájuk.

• RÖVIDEN 

• Folytatódhat az amatőr foci, lezárulhatnak a megyei labdarúgó-bajnok-
ságok, meg lehet rendezni a Román Kupa megyei szakaszainak hátrama-
radt mérkőzéseit – közölte a Román Labdarúgó-szövetség (FRF).

D O B O S  L Á S Z L Ó

A szakszövetség honlapján 
közzétett jegyzőkönyv (pro-
tocol) szerint azoknak a csa-

patoknak, amelyek mérkőzéseket 
játszanak a megyei vetélkedőkön, a 
kupameccseken, illetve a 3. Ligába 
jutásért kiírt osztályozókon, szigo-
rú feltételeket kell teljesíteniük. A 
legfontosabb a felkészülés, illetve a 
mérkőzések előtti koronavírusteszt, 
de sok más feltételnek is eleget kell 
tennie annak az egyesületnek, amely 
– felkészülési vagy hivatalos – talál-
kozókat szeretne játszani a követke-
ző hetekben. A jegyzőkönyv szerint 
ezen a szinten a szigorú egészség-
ügyi szabályok betartásával 98 sze-
mély vehet részt egy mérkőzésen, 
ebből 64-en mehetnek be a pálya te-
rületére, 24-en a lelátón foglalhatnak 
helyet, tíz csendőrnek pedig a stadi-
on be- és kijáratainál kell szolgálatot 
teljesítenie.

A Hargita Megyei Labdarúgó 
Egyesület (HMLE) kedd esti gyűlé-
sén határozatot hozott arról, hogy 
két bajnokot avat, a Gyergyószent-

miklósi VSK és a Székelyudvarhelyi 
Sporting lett a Hargita megyei 4. Liga 
győztese, a 3. Ligába jutásért kiírt 
osztályozón pedig a gyergyói csapat 
vehet részt, mert az udvarhelyi klub 
nem tudta megszerezni a szükséges 

sportazonossági igazolványt (CIS, 
Certifi cat de Identitate Sportivă).

Döntés született a labdarúgó Ro-
mán Kupa Hargita megyei szaka-
szának folytatásáról. Amennyiben 
a csapatok teljesíteni tudják az FRF- 

jegyzőkönyvben előírt feltételeket, 
akkor a kupasorozat hátralévő mér-
kőzéseit július 26-án és 29-én, illetve 
augusztus 2-án és 5-én rendezik meg.

„Nagyon szigorúak a feltételek, 
és ezek elsősorban anyagilag terhel-
nék meg a csapatokat. Ha nem sike-
rül folytatni a kupasorozatot, akkor 
más, sportérdembeli kritériumok 
alapján jelentjük majd le augusztus 
5-én a szakszövetségnek a megyei 

kupaszakasz győztesét”– mondta el 
Tamás Zoltán, a HMLE elnöke.

Maros megyében ezen a héten 
lesz végleges döntés

A Maros megyei labdarúgóidény 
küzdelmeit már korábban lezárták 
az 5. és a 6. Ligában, illetve a 4. Liga 
klasszikus csoportjában, de a 4. Liga 
elitcsoportjában, amelynek győztese 
részt vehet a 3. ligás osztályozón, to-
vábbra sincs végleges döntés a foly-
tatásról. Nagy valószínűség szerint 
berekesztik a bajnokságot, hiszen az 
élmezőnyben több csapat sem tudja 
vállalni a költséges koronavírusteszt 
elvégzését, így már nem szeretnének 
játszani – tudtuk meg Mircea Bucur-
tól, a Maros Megyei Labdarúgó-egye-
sület elnökétől. Mint ismertette, a na-
pokban sürgősségi gyűlést tartanak, 
amelyen eldöntik, mi lesz a szezon 
sorsa, de a jelenlegi állás szerint vél-
hetően véget vetnek a bajnokságnak. 
A 4. Liga elitcsoportjának felénél az 
éllovas Nyárádtői Unirea hét ponttal 
előzte meg Marosoroszfalut és Erdő-
szentgyörgyöt, utóbbi egy mérkőzés-
sel kevesebbet játszott.

Négy dátum a kupameccsek re
Nagyon szigorú feltételeknek kell megfelelni

Lehet folytatni a megyei Román Kupát, 
de csak szigorú feltételekkel
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