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A steauások tiszteletbeli elnöke
lett Jenei Imre
Jenei Imrét választották a szur-
kolók tiszteletbeli elnökükké. 
A Mentsétek meg a Steauát Egye-
sület tegnapi bejelentése alapján 
a bukaresti bakákkal BEK-győztes 
egykori edző mellett szeretnének 
más egykori legendákat is bevon-
ni tevékenységükbe.
 
Fabio Quartararo nyert Jerezben
A franciországi Fabio Quartararo 
nyerte meg hétvégén a gyorsasági 
motoros-világbajnokság Spanyol 
Nagydíját Jerezben. A Yamaha 21 
éves pilótája pályafutása során 
először nyert futamot a MotoGP 
kategóriájában. A dobogóra a spa-
nyol Maverick Vinales (Yamaha) és 
az olasz Andrea Dovizioso (olasz) 
állhattak fel mellé. A címvédő spa-
nyol Marc Marquez versenybaleset 
miatt feladni kényszerült a viadalt, 
és az olasz Valentino Rossinak is 
idő előtt lezárult a tegnapi futam.
 
Stine Oftedalt választották
a világ legjobbjának
A Győri ETO norvég válogatott 
légiósát, Stine Oft edalt választotta 
a Nemzetközi Kézilabda-szövetség 
a 2019-es esztendő legjobb női já-
tékosává, miközben a férfi mezőny-
ből a Kiel dán kapusának, Niklas 
Landin Jacobsennek ítélték meg 
az elismerést. A 28 éves Oft edal 
Heidi L0ke 2011-es sikere óta az 
első norvég, akit a világ legjobbjá-
nak választanak. Az elmúlt négy 
évben, mint ismeretes, Cristina 
Neagu viselhette ezt a címet – bár 
2017-ben nem hirdettek győztest –, 
a 2019-es esztendőben viszont bal-
eset miatt csak keveset szerepelhe-
tett, így ezúttal nem kerülhetett be 
a legjobbak közé.
 
Nézőkkel is számolnak
a Bundesligában
Helge Braun kancelláriaminiszter 
szerint a német labdarúgó-baj-
nokság következő szezonjában 
visszatérhetnek a szurkolók a 
lelátóra. A politikus tegnapi 
nyilatkozata alapján korlátozott 
számban, a koronavírus-járvány-
nyal összefüggő távolságtartási és 
higiéniai előírása mellett nyithat-
ják majd meg a stadionok kapuit. 
Az MTI beszámolója alapján a 
német liga (DFL) szerdán küldte el 
javaslatait az első- és másodosz-
tályú kluboknak, hogy milyen 
feltételek teljesülése mellett fo-
gadhatnak ismét nézőket a stadi-
onokban. A Bundesliga következő 
idénye várhatóan szeptember 
közepén kezdődik, az előző, 
Bayern München bajnoki címével 
zárult szezont zárt kapuk mögött 
fejezték be a járvány miatt.

KÜLÖNFÉLE

Vállalunk tetőkészítést, felújítást, tetőfedést Lin-
dab lemezzel, cserépfedést, lemezfestést, egyéb 
bádogos munkák elkészítését, csatornakészítést 
több színben, valamint belsőépítészeti munkála-
tokat és fa kertek-kapuk készítését – előnyös ára-
kon. Ár megegyezés szerint. Tel.: 0753-473256.

Eladók német, jó minőségű, bontott fa és műanyag 
termopan ablakok, egy- és kétnyílósok; új bejára-
ti ajtók, terasz ajtók többféle méretben, új fa- és 
műanyag ablakok – kedvező áron, Kápolnáson. 
Szállítás megoldható. Árak: 200–2000 lej. www.
szekelyhirdeto.info. Tel.: 0742-630838.

Koronavírussal fertőződött 
meg a Kolozsvári CFR egyik 
futballistája, ezért elmaradt 
az FCSB elleni slágermérkő-
zése a Liga 1-es bajnokság 
hétvégi fordulójából. Eközben 
a Dinamónál már tízre nőtt a 
Covid–19-cel fertőződött játé-
kosok száma, de a Hivatásos 
Labdarúgóliga (LPF) kitart a 
pontvadászat pályán történő 
lezárása mellett.
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E lmaradt szombat este a hazai 
élvonalbeli labdarúgó-bajnok-
ság felsőházi rájátszásának 

hétvégi slágermeccse, az FCSB–
Kolozsvári CFR összecsapás, mivel 
a fellegváriak egyik játékosa rosz-

szul érezte magát, és a vizsgálat 
kiderítette, hogy koronavírussal 
fertőződött meg. A 26 éves közép-
pályást, Adrian Alexandru Păunt 
be is utalták a kórházba, a csapat 
többi tagját pedig tegnap újabb 
tesztelésnek vetették alá. Az ered-
ményeket lapzártánk utánra vár-
ták, de ha más labdarúgók is fertő-
zöttek lesznek, az tovább gyengíti 
majd Dan Petrescu edző keretét a 
pontvadászatát hajrájára. A cím-
védő Szamos-partiak, mint isme-
retes, hét lejátszott mérkőzés után 
a felsőház összetettjének második 
helyén álltak, egy pont hátrányban 
a Craiovával szemben. A bajnoki 
címre már csak nekik kettejüknek 
maradt matematikai esélye. A 8. 
fordulóban a Craiova lapzártánk 
után a Botoșani vendége volt, ko-
rábban pedig a Giurgiui Astra 4-0-
ra nyert a Medgyes otthonában.

Az alsóházban már most megti-
zedelte a Dinamo együttesét a ví-
rus, a csütörtökön bejelentett hat 
játékos után pénteken egy hetedik, 
szombaton pedig további három 
futballista tesztje lett pozitív. Hét-
végi találkozójukat – az ugyancsak 
kiesőhelyen álló Târgoviște ellen 

A KOLOZSVÁRIAK FCSB ELLENI MÉRKŐZÉSÉT EL KELLETT HALASZTANI A LABDARÚGÓ-LIGA 1-BEN

Utolérte a koronavírus a CFR-t

Újabb kényszerszünet. Adrian Păunt sem kerülte el a koronavírus

 » Az egyre 
több pozitív 
eredmény ellené-
re Justin Ștefan, 
a Hivatásos Lab-
darúgóliga (LPF) 
főtitkára újfent 
hangsúlyozta: 
nem fagyasztják 
be a bajnoksá-
got, az FCSB–CFR 
összecsapást 
például július 
28. vagy 29-én 
pótolhatják.

 »  „Én már 
semmit sem 
értek ebből a 
bajnokságból. 
Egyesek pi-
hennek, mások 
játszanak” – 
panaszkodott a 
Sepsi OSK-t edző 
Leo Grozavu az 
FCSB elleni Ro-
mán Kupa-döntő 
előtt.

– már korábban elhalasztották, és 
kedden tesztelik újra őket, az már 
biztos, hogy a 25 fős játékoskeretből 
jelenleg csak 15-re számíthatnak a 
hátralévő mérkőzéseiken. Azokat 
egyelőre nem ütemezték be, arról 
viszont már korábban beszámol-
tunk, hogy az alsóház rendkívül 
zsúfolt versenynaptárában kevés 
szabad időpont van a pótlásra, 
ezért kilátásba helyezték az élvo-
nalbeli szereplésért rendezendő 
osztályozó halasztását. A Dinamo a 
soron következő 11. fordulóban azt 
a Hermannstadtot fogadná, ame-
lyik ellen a 4. fordulóból elmaradt 
találkozóját is be kell majd még pó-
tolnia. A szebeniek különben 2-2-es 
döntetlenre mérkőztek meg szom-
baton hazai pályán a Sepsi OSK-val, 
miközben a Cliceni–Voluntari talál-
kozó 2-1-re végződött a 10. forduló-
ban. Ma Iași–Viitorul összecsapás 
(20 óra) szerepel a műsorban.

Szolidaritást vár a LPF
Az egyre több pozitív eredmény el-
lenére viszont Justin Ștefan, a Hiva-
tásos Labdarúgóliga (LPF) főtitkára 
újfent hangsúlyozta: nem fagyaszt-
ják be a bajnokságot, az FCSB–CFR 
összecsapást például július 28. 
vagy 29-én pótolhatják. Szolida-
ritásra szólította ugyanakkor fel a 
klubokat, a személyes Facebook-ol-
dalán közzétett bejegyzésében arra 
kérte az érintetteket, hogy fi gyelje-
nek az biztonsági előírásokra, ne 
vállaljanak olyan kockázatokat, 
amellyel árthatnak a hazai futball-
életnek. „Egyes személyek a labda-
rúgásban úgy gondolkodnak, mint 
néhány bank a válság küszöbén, 
túl nagynak tartják magukat az 
összeomláshoz. Arra kérem őket, 
hogy ne essenek ebbe a csapdába. 
A hivatásos labdarúgást nem a ro-
mán állam fogja megmenteni, mert 
annak most égetőbb problémái is 
vannak, de a szurkolók sem – talán 
a Dinamo kivételével –, ezért a Liga 
1-es kluboknak egységeseknek kell 
maradniuk. Közösen megoldást ta-
lálhatunk a helyzetre anélkül, hogy 
a tenyerünket tartanánk mások 
előtt” – fogalmazott Ștefan.

A sportélet újraindítása óta, mint 
ismeretes, már több pozitív tesz-
teredmény hátráltatta a mérkőzés-
rendezést, a Liga 1 mellett a Liga 
2-ben is több halasztást kellett el-
rendelni a koronavírus megjelenése 
miatt. A másodosztályban utoljára 
az Argeș FC-nél volt fertőzött, de 
az újrateszteléskor már mindenki 
negatív lett, ezért kedden 18.30-kor 
pályára léphetnek a Rapid vendé-
geként a playoff  harmadik forduló-
jában. Szintén kedden lesz a Tur-
ris-Oltul–Petrolul mérkőzés (21 óra), 
míg ma Mioveni–UTA (17.30) párosí-
tás szerint játszanak.

Zárva maradnak a kapuk
Továbbra is nézők nélkül futballoz-
nak, a járvány gyors ütemű terjedé-
se pedig csak megerősítette a sport-
minisztériumot abban, hogy tovább 
napolja a stadionok megnyitását a 
nézők számára. A tárcavezető Ionuț 
Stroe hétvégén közösségi oldalán 
hangsúlyozta, hogy amikor az or-
szágban „rekordszámú a fertőzöttek 
száma, és ez egész futballcsapatot 
érint a vírus”, a szurkolók jelenléte 
a mérkőzéseken az „utolsó” helyen 
áll a tárgyalandó témák között. „A 
sportnak szüksége van közönségre, 
de a stadionok zárva maradnak a 
nézők előtt mindaddig, ameddig az 
biztonságuk jelentősen veszélyez-
tetett” – szögezte le. Arra kérte az 
érintetteket, hogy tisztségüktől füg-
getlenül tartózkodjanak attól, hogy 
megalapozatlanul forgatókönyveket 
gyártsanak a stadionok újranyitá-
sára vonatkozóan. „Legyenek fele-
lősségteljesek. Még megnyerhetjük 
ezt a csatát. Közös erővel vissza-
szoríthatjuk a járvány terjedését” 
– tette hozzá Stroe. A sportminisz-
ter bejegyzése összefüggésben áll 
az FCSB-tulaj George Becali egyik 
nyilatkozatával, amely szerint be 
kellene engedni a nézőket a lelátók-
ra, mert szerinte előbb-utóbb úgyis 
mindenki megfertőződik.

Igazságtalan feltételek
A piperai üzletember ugyanakkor 
annak örült, hogy elmaradt csapa-
ta CFR elleni mérkőzése, mert így 
lehetőséget kapnak pihenni és kel-
lően felkészülni a Sepsi OSK elleni, 
szerda este rendezendő Román Ku-
pa-döntőre. Nincs viszont ugyaner-
re lehetősége a sepsiszentgyörgyi-
eknek, vezetőedzőjük, Leo Grozavu 
pedig rá is mutatott arra, hogy mi-
közben egyesek pihenhetnek, ad-
dig ők háromnaponta tétmérkőzést 
játszhatnak. „Én már semmit sem 
értek ebből a bajnokságból. Egyesek 
pihennek, mások játszanak. Nem 
értem, miért kellett mostanra időzí-
teni ezt a döntőt, amikor még annyit 
találkozót kell játszani. Úgy lett vol-
na igazságos, ha mindkét fél azonos 
körülmények mellett készülhetett 
volna fel rá” – nyilatkozta. A Sepsi 
OSK, mint ismeretes, a Iași gárdáját 
búcsúztatta az elődöntőben, miköz-
ben az FCSB a Dinamót ejtette ki. A 
Ștefan cel Mare úti együttes ugyan 
megóvta a riválisa elleni visszavágó 
eredményét, de fellebbezésüket el-
utasították.
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