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• Több hónapos szünet után ismét napi edzéseket tartanak a Székelyföld 
Labdarúgó Akadémiánál, ahol az U19-es, U17-es és U16-os csapatok már 
az új idényre való felkészülés harmadik hetét kezdték el.

D O B O S  L Á S Z L Ó

H at erdélyi megye 14 telepü-
lésén működik alközpontja 
a Székelyföld Labdarúgó 

Akadémiának, ezek a csapatok, több 
mint háromezer gyerek képezik az 
akadémia piramisának alapját. A 
Hargita, Kovászna, Maros, Kolozs, 
Szilágy és Bihar megyei kluboknál 
a képzés 14–15 éves korig tart, ezt 
követően az alközpontok legjobbjai 
bekerülnek a csíkszeredai kollégi-
umba, itt folytatják a középiskolát, 
ők alkotják az FK Csíkszereda Elit 
Ligában szereplő ifj úsági együtteseit.

Dusinszki Zoltán, az akadémia 
szakmai igazgatója megkeresésünkre 
elmondta, hogy július 6-án kezdő-
dött el az akadémiai csapatoknál a 
felkészülés az új szezonra, az U16-os, 
U17-es és U19-es csapatokat alkotó 72 
gyermek már túl van két koronavírus-
teszten, három hete elzártan vannak 
edzőtáborban, és az egészségügyi 
szabályokat betartva zajlanak az 
edzések, legtöbb tízfős csoportokban.

„Az első háromhetes ciklus után 
egy hétvégére hazamehetnek a játé-
kosok, majd újabb tesztek és újabb 
háromhetes ciklus következik. Ami-
kor lesznek enyhítések, akkor mérkő-
zéseket is fogunk játszani. Sajnos a 
Csíkszeredába tervezett nemzetközi 
torna, az OTP Bank Kupa elmarad, 
mert a meghívott csapatok a járvány-

helyzet miatt nem tudnak eljönni, 
kénytelenek voltak lemondani a rész-
vételt” – tudtuk meg Dusinszkitól.

A szakmai igazgató elmondta, hogy 
az U19-es együttest Demény Norbert 
és Zöld Péter edzők fogják irányítani, 
az U17-es gárda edzői Bajkó Barna és 
Ábrahám Andor lesznek, az U16-os 
együttes irányítását pedig Kurucsai 
Milánra és Benkó Tihamérra bízták. 
Mindhárom csapatnál a stáb tagja 
Nagy Barna és Tiberiu Lung kapus-

edzők, illetve Tőke Szilárd erőnléti 
edző. Mindhárom akadémiai keret át-
alakulóban van, az U19-esektől többen 
Magyarországon, a Puskás Akadémiá-
nál folytatják, hárman pedig a felnőtt 
csapattal vannak edzőtáborban. Az 
U17-eseknél az elmúlt idényről egy 
szűk, 14 fős keret maradt, az ő esetük-
ben több próbajátékra érkezett fi atal-
lal egészítik ki a csapatot. Az U16-os 
együttes most alakul, ennek magját 
jelenleg fele-fele arányban székelyud-

varhelyi és csíki játékosok alkotják, de 
két-két háromszéki, illetve szilágysági 
tehetséges fi atal is érkezett.

A Székelyföld Labdarúgó Akadémi-
ának Csíkszeredában még két nagy-
pályás ifi csapata működik, az U15-ös 
együttesnek Albert István és Gál Ervin 
az edzői, az U14-esnek pedig Benkó Ti-
hamér és Antal Levente. Az akadémiai 
csapatok szakmai stábjának fontos 
tagja még Dusinszki Sarolta pszicho-
lógus, Gaál Angyal fi zikoterapeuta és 
Simó Zalán gyógytornász.

Dusinszki elmondta, hogy meg 
nem erősített hírek szerint a követ-
kező idény augusztus végén kezdő-
dik. Az akadémia célja az, hogy mi-

nél több játékost termeljen ki a profi  
csapatoknak, az élvonalnak, illetve 
a másodosztálynak, a többi végzős 
pedig a környék harmadosztályú 
csapataiban próbáljon fejlődni. A 
Székelyföld Labdarúgó Akadémia 
eddig nyolc játékost adott a Puskás 
Akadémiának, közülük Tamás Nán-
dor az NB I-ben szerepel, a még ifj ú-
sági Marius Corbu, Suciu Tóni és Vita 
Dániel az NB III-ban szerez tapaszta-
latot, de a felcsúti akadémiára hív-
ták Erdélyből az egyformán 17 éves 
Szin Ferencet és Demeter Zsombort, 
a következő kiszemelt pedig Bontás 
Kristóf, aki ősztől Magyarországon 
folytatja pályafutását.

Újabb F1-futam is lehet idén a Hungaroringen
Jól vizsgázott a rendszer a koronavírus-világjárvány miatt kialakult hely-
zetben a hétvégi Forma–1-es Magyar Nagydíjon – mondta Gyulay Zsolt, 
a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója. „Nem ilyen 35. évfordu-
lóra készültünk, de sportdiplomáciai és sportszakmai siker, hogy ebben 
a helyzetben egyáltalán tudtunk versenyt rendezni” – fogalmazott 
Gyulay. Hozzáfűzte, nagy sikerként könyvelték el, hogy Magyarországra 
tudott jönni a futam, hiszen a koronavírus-járvány miatt kialakult hely-
zetben nem voltak egyszerűek az elmúlt hónapok. Mint mondta, nagyon 
be van biztosítva a verseny, egy 75 oldalas dokumentum rendelkezett 
arról, milyen előírásokat kell betartani – az elmúlt héten 5246 tesztet 
végeztek el. A Hungaroring vezetősége felajánlotta, hogy amennyiben 
szükség lesz rá, akár még egy Forma–1-es versenyhétvége is megren-
dezhető lesz idén Magyarországon.

Quartararo nyerte az idénynyitót
A koronavírus-járvány miatt több hónapos késéssel és jelentősen lerövi-
dített versenynaptárral indult útjára a gyorsaságimotoros-világbajnok-
ság idei szezonja. Eredetileg húsz futam szerepelt a versenynaptárban, 
ebből a járvány miatt 13, kizárólag európai pályán megrendezett verseny 
maradt. Az első versenyt, a Jérezben megrendezett Spanyol Nagydíjat a 
francia Fabio Quartararo nyerte. A Yamaha 21 éves pilótája pályafutása 
során először nyert futamot a MotoGP kategóriájában. Íme, a dobogó-
sok. MotoGP: 1. Fabio Quartararo (francia, Yamaha), 2. Maverick Vinales 
(spanyol, Yamaha), 3. Andrea Dovizioso (olasz, Ducati). Moto2: 1. Luca 
Marini (olasz, Kalex), 2. Nagasima Tecuta (japán, Kalex), 3. Jorge Martin 
(spanyol, Kalex). Moto3: 1. Albert Arenas (spanyol, KTM), 2. Ogura Aj 
(japán, Honda), 3. Tony Arbolino (olasz, Honda). A vb egy hét múlva 
ugyancsak Jérezben folytatódik, az Andalúz Nagydíjjal.

• RÖVIDEN 

Labdajáték a vírus árnyékában
Olyan edzéseket tartanak, amilyeneket az egészségügyi szabályok megengednek

K oronavírus-gócpont alakult ki a 
Kolozsvári CFR labdarúgócsa-

patánál, ahol már hat játékos, illetve 
stábtag fertőződött meg.

Miután szombaton kiderült, 
hogy a kolozsváriak középpályá-
sának, Alexandru Păunnak pozitív 
lett a koronavírustesztje, az újabb 
tesztelések hétfőn reggel további öt 
személynél mutatták ki a fertőzést. 
A kezdőjátékosnak számító, horvát 
Damjan Djokovic és a cserekapus, 
lengyel Grzegorz Sandomierski mel-
lett a másodedző, Costin Curelea, a 

kapusedző Cristian Moldovan és az 
erőnléti felkészítő Cristian Dragotă 
is elkapta a vírust. Ők viszont mind 
tünetmentesek, nem úgy, mint Ale-
xandru Păun, akit előzőleg egy bu-
karesti kórházban kezeltek, de a klub 
kérésére Kolozsvárra szállítanak.

A járvány a lehető legrosszabb-
kor érinti a Kolozsvári CFR-t, amely 
a szezon végén még versenyben van 
a bajnoki cím megvédéséért. Dan 
Petrescu gárdája két fordulóval a 
bajnokság vége előtt négypontos 
hátrányba került az éllovas Univer-

sitatea Craiovával szemben, de egy 
meccsel kevesebbet játszott, hiszen 
a hétvégi, FCSB elleni rangadót el-
halasztották. A CFR-nek legközelebb 
vasárnap hazai pályán az FC Bo-
toșani ellen kellene játszania, de a 
jelenlegi helyzet miatt vélhetőleg ez 
a mérkőzés is elmarad. Végül, a play-
off  zárófordulójában a kolozsvári 
együttes Craiován vendégeskedik, 
ahol akár sorsdöntő összecsapást 
vívhat a bajnoki aranyéremért.

Horváth Bálint Ottó

N agy lépést tett a bajnoki cím felé 
a Craiovai U a román élvonalbe-

li labdarúgó-bajnokságban. Az olté-
niai együttes két büntetőből szerzett 
találattal nyert az FC Botoșani ottho-
nában, és két fordulóval a befejezés 
előtt őrzi első helyét a rangsorban. 
A címvédő CFR bukaresti mérkőzé-
sét elhalasztották, mert a kolozsvári 
együttes egyik játékosának pozitív 

lett a koronavírustesztje. Labda-
rúgó 1. Liga, rájátszás, felsőház, 
8. forduló: FC Botoșani–Craiovai 
U 0–2 (0–0), gólszerzők Alexandru 
Cicâldău (73. perc, büntetőből) és 
Gustavo Di Mauro Vagenin (90.+5, 
szintén büntetőből). Egy másik mér-
kőzésen: Medgyesi Gaz Metan–Astra 
Giurgiu 0–4. Az FCSB–Kolozsvári 
CFR találkozót elhalasztották.

A felsőház állása: 1. Craiova 44 
pont, 2. Kolozsvári CFR 40, 3. Ast-
ra 33, 4. Botoșani 29, 5. FCSB 28, 6. 
Medgyes 25.

A következő fordulóban (július 
25–27.): szombaton 21 órától Ast-
ra–Craiova, vasárnap 21 órától Ko-
lozsvár–Botoșani, hétfőn 21 órától 
Medgyes–FCSB.

Józsa Csongor

Már hat fertőzött a Kolozsvári CFR-nél

Két tizenegyest értékesítve győzött a Craiova

Háromhetes ciklusokban készülnek a fiatalok az új idényre   ▴  FOTÓ: PINTI  ATTILA




