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Összehívta az U21-es
válogatottat Adrian Mutu
Háromnapos edzőtábort hir-
detett Adrian Mutu, az U21-es 
román labdarúgó-válogatott idén 
januárban kinevezett szövetségi 
kapitánya. Az edzői karrierje 
elején járó korábbi csatár au-
gusztus 3–5. között Mogoșoaián 
vezényelne edzéseket a korosz-
tályos válogatottba behívott 
játékosoknak. A tervek szerint 
az utolsó nap a másodosztályos 
Konstancai Farul csapatával 
játszhatnak felkészülési meccset. 
A Román Labdarúgó-szövetség 
(FRF) közleményében ugyanak-
kor az olvasható, hogy a járvány 
alakulásának függvényében az 
edzőtábort halaszthatják, vagy 
adott esetben törölhetik is. Mutu 
23 játékosnak küldött meghívót, 
az FCSB-től hat, a Viitorultól öt 
labdarúgót válogatott be. Légió-
sok mindössze ketten vannak a 
keretben, a Serie B-ben futballozó 
Marius Marin és Vlad Dragomir 
középpályások. A román váloga-
tott a jövő évi magyar–szlovén 
rendezésű Európa-bajnokság 
selejtezőjében érdekelt, és öt mér-
kőzés után Dánia mögött második 
a csoportjában. Mutu szeptember 
4-én a Finnország elleni idegen-
beli mérkőzésen mutatkozhat 
be tétmeccsen. A selejtezőből a 
kilenc csoportgyőztes és az öt 
legjobb második jut ki a 2021-es 
kontinenstornára.
 
Nemzet sportolója:
Faragó Tamás lehet az új tag
Az olimpiai, világ- és Európa-baj-
nok vízilabdázó Faragó Tamás 
lehet a Nemzet Sportolói Társaság 
új tagja. A döntés után Szabó 
Tünde sportért felelős államtit-
kár tájékoztatta a sajtót a jelölt 
személyéről, kiemelve, hogy már 
az első körben eldőlt a szavazás, 
hiszen Faragó Tamás megkapta a 
szavazatok több mint ötven száza-
lékát. „Nagyon jó döntés született, 
mert Faragó Tamás ma is aktívan 
dolgozik a vízilabdasport utánpót-
lásában, sőt oktatóvideó-sorozatot 
is közzétett az interneten” – mond-
ta az államtitkár. A 67 esztendős 
Faragó olimpián háromszor állha-
tott dobogóra, 1976-os aranyérme 
mellett 1972-ben ezüst, 1980-ban 
pedig bronzérmet szerzett a 
magyar válogatottal, amellyel 
1973-ban vb-t, 1974-ben és 1977-
ben pedig Európa-bajnokságot 
nyert. A nemzet sportolói között 
a háromszoros olimpiai bajnok 
vízilabdázó, Kárpáti György június 
17-ei halálával üresedett meg egy 
hely a tizenkettőből. A sporttör-
vény alapján a nemzet sportolói 
tesznek javaslatot az új tagra, 
akit a sportért felelős államtit-
kár terjeszt fel, majd a jelöltről a 
kormány dönt. A testület tagja az 
lehet, aki 60. életévét betöltötte, 
sportolóként kimagasló eredményt 
ért el, és versenyzői pályafutása 
után is fontos szerepet töltött be 
a hazai sportéletben. A nemzet 
sportolója jelenleg Balczó And-
rás, Hammerl László, Weltner 
Györgyné Ivánkay Mária, Kamuti 
Jenő, Bíróné Keleti Ágnes, Magyar 
Zoltán, Monspart Sarolta, Portisch 
Lajos, Sági Györgyné Rejtő Ildikó, 
Schmitt Pál és Varga János.
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A koronavírus-járvány kitörése óta 
a ma este rajtoló Szebeni Kerék-

páros Körverseny lesz az első nagyobb 
nemzetközi sportesemény, amelyet 
Romániában rendeznek. Ennek meg-
felelően az érdeklődés is nagy a Nem-
zetközi Kerékpáros-szövetség (UCI) 
naptárában 2.1-es besorolású viadal 
iránt, amely eredetileg július 2. és 5. 
között a koronavírus-járványt követő 
időszak első UCI-kategóriás versenye 
lehetett volna, ám a szervezők módosí-
tották a dátumot. A mától vasárnapig 
zajló négyszakaszos viadal idén is a 
prológgal kezdődik, amit pénteken a 
tengerszint feletti 2040 méter magas-
ságban fekvő Bâlea-tó hegyi befutója 
követ. Szombaton egy Nagyszeben 
környéki, síkabb szakasz következik, 
míg vasárnap, a záró két félszakasz 
délelőttjén a régió legfelkapottabb 
síparadicsomához, Szebenjuharosra 
tekernek fel a hegyi időfutam során, 
délután pedig egy 109 km-es szakasz 
vár a mezőnyre.

Eredetileg 25 csapat nevezett be, de 
a járvány miatt három együttes, az 
olasz Gazprom Rus-Vel, a belgiumi 
Alpecin-Fenix és az olasz Androni Gi-
ocattoli Sidermec visszamondta rész-
vételét – tudtuk meg Novák Károly 
Eduárdtól, a Román Kerékpáros-szö-
vetség (FRC) elnökétől, aki verseny-
zőként is rajthoz áll a szebeni körön. 
A csíkszeredai Novák Team csapatát 
Novák Ede mellett az ukrán Jehor 
Dementyev, az olasz Simone Sano, 
valamint a magyarországi Rózsa Ba-
lázs, Szentpéter András és Wermerser 

Zsombor alkotják. Az első szebeni 
körversenyt 2011-ben rendezték, te-
hát a viadal idén jubilál, fennállása 
tizedik évfordulóját ünnepli. „Örven-
dek, hogy sikerült megrendezni ezt a 
nagy sporteseményt, amely az elsők 
közötti a világjárvány felbukkanása 
óta. Nagyon erős a mezőny, az euró-
pai csapatok legjobbjai neveztek be, 
hiszen számos más versenyt töröltek 
a pandémia miatt. A mi csapatunk-
nak, a Novák Teamnek ez az idei első 
versenye, célunk a tapasztalatszerzés 
és felkészülés a következő nagy hazai 
megmérettetésre, az augusztusban 

esedékes Székelyföld Kerékpáros 
Körversenyre” – nyilatkozta Novák. 
A torna rajtja előtt egyébként meg-
próbálták ellopni a Giotti Victoria 
csapatának versenykerékpárjait, de 
a sportolók felébredtek, és a tolvajok 
után iramodtak. A nagyváradi Raul 
Sînzát és a magyarországi Filutás 
Viktort is foglalkoztató együttesnek 
sikerült megtalálnia a több ezer eurós 
kerékpárokat, később pedig a tettesek 
is rendőrkézre kerültek. Emlékeztető-
ül: 2011-ben Csíkszeredából ellopták 
Novák versenykerékpárját, amelyet 
azóta sem talált meg a rendőrség.

Huszonkét európai csapattal rajtol a szebeni körverseny

 » „Nagyon erős 
a mezőny, az 
európai csapatok 
legjobbjai nevez-
tek be, hiszen 
számos más 
versenyt töröltek 
a pandémia mi-
att” – nyilatkoz-
ta Novák Károly 
Eduárd.

Drámai gyorsasággal szapo-
rodnak a koronavírusos esetek 
a hazai élvonalban. A Dinamó-
nál tegnap további hét új Co-
vid-fertőzöttről számoltak be, 
miközben sajtóhírek szerint a 
Kolozsvári CFR-nél már a veze-
tőedző Dan Petrescu tesztje is 
pozitív lett. Utóbbi hírt hiva-
talosan nem erősítették meg, 
ugyanakkor a pontvadászat 
befagyasztását szorgalmazó 
hangok kapcsán a Liga 1-es 
médiajogok tulajdonosa újfent 
szankciókat helyezett kilátás-
ba az idő előtti lezárás esetére.
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T ovábbi hét futballista koro-
navírustesztje lett pozitív a 
Dinamo élvonalbeli futball-

csapatánál, így a korábban diag-
nosztizált esetekkel együtt már ti-
zennyolc játékost és az ügyvezetés 
egy tagját jegyzik fertőzöttként a 
Ștefan cel Mare útiaknál. A drámai 
gyorsasággal szaporodó esetek mi-
att a fővárosiak bajnoki szereplése 
kérdőjeles, hiszen ha be is tudják 
majd pótolni elmaradt mérkőzése-

TOVÁBBI HÉT FUTBALLISTA FERTŐZŐDÖTT MEG KORONAVÍRUSSAL A DINAMÓNÁL

Aggodalom az élvonalban

Országúton. A Giotti Victoria csapata is elrajtol a szebeni versenyen

 » Az LPF-nál 
továbbra is az 
a cél, hogy a 
pályán fejezzék 
be a 2019–2020-
as szezont, 
ugyanakkor azt 
is fontosnak 
tartják, hogy 
mihamarabb 
felszámolják a 
két gócpontot a 
mezőnyben.

iket, az várhatóan junior játékosok 
behívásával történik majd, hiszen a 
25 fős keretükből jelenleg mindössze 
hét labdarúgójuk egészséges. A csa-
pat, mint ismeretes, kieső helyen áll 
az élvonalban, ugyanakkor a Hivatá-
sos Labdarúgóliga (LPF) bejelentése 
alapján július 27-én pótolhatják be a 
Hermannstadt elleni mérkőzésüket. 
Két nappal későbbre az Astra–Craio-
va mérkőzést tervezik, ugyanakkor 
a Kolozsvári CFR Botoșani elleni ta-
lálkozójának új időpontját még nem 
jelentették be.

A címvédő fellegváriaknál, mint 
ismeretes, szintén több fertőzött já-
tékos van. A szakmai stáb három 
tagjának megfertőződését pedig 
tetézi, hogy a Gazeta Sporturilor in-
formációi szerint tegnap a vezető-
edző Dan Petrescu tesztje is pozitív 
lett. Ezt hivatalosan nem erősítették 
meg, az LPF főtitkára, Justin Ștefan 

pedig már többször hangsúlyozta a 
hét folyamán, hogy a csütörtöki újra-
tesztelések eredménye után értékelik 
újra a Liga 1-ben kialakult helyzetet. 
A ligánál tartott tegnapi ülésük után 
újfent megerősítette ezt, leszögez-
ve, továbbra is az a céljuk, hogy a 
járvány miatt újratervezett verseny-
naptár szerint a pályán fejezzék be 
a 2019–2020-as szezont, ugyanakkor 
azt is fontosnak tartják, hogy miha-
marabb felszámolják ezt a két góc-
pontot a mezőnyben.

Többen is vannak viszont, akik a 
történtek miatt befagyasztatnák a 
szezont, a televíziós közvetítések jog-
tulajdonosának képviselője, Orlando 
Nicoară ugyanakkor a TelekomSport-
nak nyilatkozva leszögezte: nem 
fogják büntetlenül hagyni a szezon 
esetleges leállítását, a pénzügyi kár-
térítési igény benyújtásán túl pedig a 
következő idényre vonatkozó megál-
lapodásukat is újratárgyalják majd. 
Megjegyezte: megértik a kialakult 
helyzetet, ugyanakkor tudományo-
san nem bizonyított, hogy bárki is a 
pályán fertőződött volna meg. „Az 
élvonalbeli labdarúgás hivatásos 
sport, a futballisták pedig átlag feletti 
fi zetést kapnak. Mindenekelőtt nekik 
kell felelősségteljesen viselkedniük, 
hogy megóvják családjukat, és tiszte-
letet mutassanak versenytársaikkal 
szemben” – tette hozzá.
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Pert vesztett az FCSB a CAS-nél

Kötelező marad a hazai élvonalbeli labdarúgó-bajnok-
ságban szereplő klubok számára, hogy a következő 
szezontól női együttest is indítsanak a pontvadászat-
ban. Erről, mint ismeretes, a Román Labdarúgó-szö-
vetség (FRF) végrehajtó bizottsága korábban döntött, 
de az FCSB megfellebbezte a Nemzetközi Sportdön-
tőbíróságon (CAS). Az ügyben ítéletet a héten hoztak, 
amelyben elutasították a bukarestiek panaszát.




