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• Amennyiben minden 
a terv szerint alakul, 
jövő héten elkezdi a 
közös erőnléti edzé-
seket a Székelyudvar-
helyi Vasas Femina. A 
női labdarúgó 1. Liga 
új kiírása a jelenlegi 
állapotok szerint au-
gusztus végén rajtol.

JÓZSA CSONGOR

A márciusi leállást követően 
még volt egy próbálkozása 
a női labdarúgó-élvonal-

ban szereplő együtteseknek, hogy 
valamilyen szinten lezárják a pont-
vadászatot: rájátszással döntötték 
volna el, hogy ki legyen a bajnok, 
végül ez meghiúsult. Azóta a Szé-
kelyudvarhelyi Vasas Femina ke-
retének tagjai az erőnléti edző és a 
klub trénerének, Vágó Attilának az 
utasításait követve egyénileg végzi 
az edzéseket. Ez július 20-án vál-
tozhat, ekkor gyűl össze a csapat, 
az előírásoknak megfelelően elkez-
di a felkészülést a soron következő 
évadra.

„Ami biztos, hogy a lányoknak fo-
lyamatos program volt kiírva, amit az 
edzők ellenőriztek is. Jelenleg követjük 
a helyzetet, a protokollt betartva neki-
vágunk a bajnokságra való ráhangolás-
nak. Persze sok a kérdőjel, ahogy sok 
a szabály is, amit be kell tartanunk” 
– mondta el megkeresésünkre László 
Béla, a Vasas Femina elnöke. Hozzá-
tette, reméli, hogy augusztus 1-jétől la-
zítanak a protokollon, hiszen egyetlen 
gárda sem tudná azt teljesíteni a női 

szakágban, hogy akár kéthetente koro-
navírusteszteket végezzen a játékosál-
lományon és a szakmai stábon.

Ami az udvarhelyi csapat keretét 
illeti, az elnök elmondta, nincs távo-
zó, érkezők valószínűleg lesznek. Az 
átigazolási időszak július 14-étől in-
dult, és október 15-én zárul.

Mivel a Sepsiszentgyörgyi Sepsi 
OSK-nak jövőtől kötelező lesz egy női 
csapatot indítania az U15-ös bajnok-
ságban vagy a felnőttek között, fel-

röppent az a hír, hogy a Vasas Femina 
besegít ebbe. „Valóban voltak tárgya-
lások, egyelőre nem értünk a végére. 
Július 25-éig mindenkinek be kell 
iratkoznia, addig pedig döntenünk 
kell. Az nem tevődik fel, hogy a mi 
klubunk átkeresztelkedik, segítünk, 
ahogy tudunk, a mikéntjét kell letisz-
táznunk” – fejtette ki a klubelnök.

Ami a székelyföldi gárda anyagi 
hátterét illeti, a főtámogató segítsé-
gével átvészelték ezt az időszakot, de 

László Béla megállapította, hogy nem 
lesz könnyű időszak, ami következik. 
A klub a helyi tanács által a verseny-
sportra szánt keretből az első körben 
150 ezer lejt kapott volna, egy fellebbe-
zés miatt ezt 120 ezerre csökkentették.

A klubelnök nem ment el szó 
nélkül emellett: „Amikor a politika 
találkozik a tökéletlenséggel, akkor 
ez történik – aki egy kicsit belelát, 
az tudja, miről beszélek. Leközölték 
mindkét leosztást, láttuk, ki mennyit 
kapott volna, aztán a végeredményt. 
Vérlázító, hogy a női kluboktól vet-
tek el a legtöbb pénzt, nem pedig 
arányosan mindenkitől. A mostani 
rendszer csak formailag változott az 
elmúlt évekhez képest. Azt az ered-
ményt, amit végül kihoztak, nem 
tudják letakarni észérvekkel. Az a 
legfontosabb, hogy jövőre meg kell 
változtatni a pályázati rendszert, 
hogy az korrekt, pontozás szerint ki-
mérhető legyen. A mostani egy vicc!”

A női labdarúgó 1. Liga 2020–
2021-es szezonjának a 14 csapatos 
mezőny az utolsó egyeztetések alap-
ján augusztus 23-án vág neki. A ki-
írás szerint oda-visszavágók lesznek, 
az utolsó kettő kiesik, míg két gárda 
selejtezőt játszik a másodosztály cso-
portjait megnyerő két együttessel.

A Székelyudvarhelyi Vasas Femi-
nának a fi ókcsapata a 2. Ligában in-
dul – itt két nyolcas csoport lesz –, míg 
az összes utánpótlás-korosztályban 
(U17, U15, U13, U11) indít együttest.

Nekivágnak az új idénynek
Még sok a kérdőjel a Vasas Femina női focicsapatnál

19.00 1. Liga: Dinamo–Chindia (Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Plus)
19.30 La Liga: Eibar–Valladolid (Digi Sport 3)
20.00 Premier League: Leicester–Sheffield (Eurosport 1 Ro)
20.30 Serie A: Torino–Genoa (Digi Sport 4)
22.00 La Liga: Real Madrid–Villarreal (Digi 1, Telekom 2, Look Plus)
22.00 La Liga: Barcelona–Osasuna (Digi 2, Telekom Sport 3, Look Sport)
22.00 La Liga: Getafe–Atlético (Digi 3, Telekom Sport 4, Look Sport 2)
22.00 La Liga: Sociedad–Sevilla (Look Sport 3)
22.15 Premier League: Crystal Palace–Manchester Utd (Eurosport 1 Ro)
22.45 Serie A: Spal–Inter (Digi Sport 3, Telekom Sport 4)

• S P O R T E S E M É N Y E K  A  T E L E V Í Z I Ó B A N  E gyetlen erdélyi alakulat sem vesz 
részt a női és a férfi  kézilabda 

Nemzeti Ligába való feljutásért ren-
dezendő tornákon, amelyeket egyelő-
re nem lehet tudni, mikor tartanak. A 
handbalmania.ro információi szerint 
a nőknél hat, a férfi aknál pedig négy 
másodosztályú csapat részvételével 
rendezhetik a feljutási tornákat.

A jelentkezés tegnap járt le, a 
Román Kézilabda-szövetség (FRH) 
pedig lapzártánkig nem hozta nyil-

vánosságra a tornák dátumait, holott 
az élvonalbeli pontvadászatok rajtját 
augusztusra írták ki.

A Virágok Ligájába való feljutásért 
a CSM Galac, a HCF Piatra Neamț, a 
Știința Bukarest, a Dacia Mioveni, a 
Prahova Ploiești és az Arad megyei 
Kisjenő csapata küzdhet meg egy-
mással. A szétesett Marosvásárhelyi 
VSK és a Neptun Konstanca nem 
vállalta a selejtezőt, amelyen három 
hely lesz kiadó, de akár négy csapat 

is feljuthat, miután a HCM Slobozia 
helyzete reménytelennek tűnik.

Arról már korábban beszámol-
tunk, hogy a Székelyudvarhelyi Szejke 
SK sem vesz részt a feljutási tornán, 
és ugyanígy döntött további három 
együttes, a Kolozsvári U, a Nagyváradi 
VSK, valamint a CS Medgidia. A Bö-
lények Ligájába vezető két pozícióért 
a CSU Suceava, a CS Botoșani, a CSM 
Alexandria és a Nagyszentmiklósi 
Unirea játszhat.

Erdélyi csapatok nélküli kéziselejtezők

A z egykori Orbaiszék központjá-
ban, a Berecki-havasok lábánál 

fekvő Kovásznán edzőtáborozik az 
FK Csíkszereda. Székelyföld egyetlen 
másodosztályú labdarúgó-együttese 
július 13–23. között a Keleti-Kárpátok 
kanyarulatában fekvő fürdőváros-
ban készül az új idényre.

„Az előírt tesztelések elvégzése 
után, szigorú szabályok betartásá-
val, legtöbb tízfős csoportokban, de 
a tervek szerint tudunk dolgozni. 
Összesen 26 labdarúgó vesz részt a 
kovásznai edzéseken, két kapus és 
huszonnégy mezőnyjátékos. Szeret-
nénk edzőmeccseket játszani, de a 
szakszövetség által előírt feltételek 
mellett nehéz olyan ellenfelet ta-

lálni, amely elvégezte a teszteket” 
– mondta el Valentin Suciu, az FK 
Csíkszereda vezetőedzője. A szak-
ember reméli, hogy a vasárnapra ter-
vezett, Mostiștea Ulmu elleni edző-
meccset le tudják játszani Tatrangon.

A Călărași megyei együttes a 3. 
Liga 2. csoportjának második he-
lyén végzett, és a másodosztályba 
jutásért kiírt osztályozóra készül, 
ahol az Unirea Slobozia lesz az el-
lenfele. (Dobos László)

Orbaiszéken edzőtáborozik az FK Csíkszereda

A negyedik helyen volt a Vasas Femina, amikor félbeszakadt a pontvadászat   ▴  F O T Ó :  E R D É L Y  B Á L I N T  E L Ő D

Bizonytalan a US Open sorsa
Az amerikai nyílt teniszbajnokság szervezői még mindig nem tudnak 
biztosat afelől, hogy elrajtol-e augusztus 31-én a Grand Slam-torna. 
A bejelentésre elvileg szerdán került volna sor, de a férfi tornákat 
lebonyolító ATP vezetőségi tagja, Herwig Straka szerint a New York-i 
rendezőknek még időre van szükségük a koronavírus-járvány alakulása 
miatt. Szerinte, amennyiben megrendezik a US Opent, akkor szűkebb 
lesz az őszi versenynaptár, törlés esetén viszont több kisebb tornára is 
sor kerülhet szeptembertől.

Középcsapathoz igazolhat Vettel
Német sajtóértesülések szerint a négyszeres világbajnok Sebastian 
Vettel a következő Forma–1-es szezonban az Aston Martin gyári istálló-
jánál versenyez majd, a felek közel vannak a megállapodáshoz. Az már 
korábban biztossá vált, hogy Vettel idén távozik a Ferraritól, nemrég 
pedig a Mercedes és a Red Bull is lemondott a szerződtetéséről, míg 
a Renault leigazolta a visszatérő Fernando Alonsót. A német pilótának 
ezzel egyre kevesebb lehetősége van új csapatot találni 2021-re, de 
hazájában a lapok arról írnak, hogy Vettel egyre közelebb kerül ahhoz, 
hogy megállapodjon a jelenleg még Racing Point néven versenyző 
Aston Martinnal.

• RÖVIDEN 

Valentin Suciu vezetőedző 
26 labdarúgóval kezdte el a felkészülést

▸  FOTÓ: VERES NÁNDOR




