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A BAJNOKI DÖNTŐRE KÉSZÜLŐ CSÍKSZEREDAI IMPERIAL WET TÖBB LÉGIÓSA IS TÁVOZOTT

Hazaiakra épülő futsalidény

Kilépett. Sávio Valadares (a labdával) erősebb bajnokságba igazolt az Imperial Wettől

Hanyagolja a Román Labdarú-
gó-szövetség a hazai teremlab-
darúgást: miközben a csapatok 
továbbra sem tudnak megfele-
lően edzeni, a járvány-
ügyi bizonytalanság közepette 
a hazai bajnokság döntőjét 
sem tűzték még napirendre. A 
fi náléban érintett Imperial Wet 
gárdájától ezért több légiós már 
távozott, és a folytatásban túl-
nyomórészt hazai játékosokra 
építenek.

 » DOBOS LÁSZLÓ

N agy a bizonytalanság a romá-
niai teremlabdarúgásban, he-
tek óta nem került napirendre 

a Román Labdarúgó-szövetségnél 
(FRF) a futsalbajnokság döntője, 
amelyben a címvédő Csíkszeredai 
Imperial Wet és a Galaci United 
kellene pályára lépjen. Bíró Zsolt, 
az Imperial Wet menedzsere szerint 
az FRF várja a sportminisztérium, 
a kormány és az egészségügy szak-
hatóságok döntéseit, az enyhíté-
seket, hogy a teremsportokban is 
lehessen edzéseket, mérkőzéseket 
rendezni.

Megtudtuk, hogy a Csíkszeredai 
Imperial Wet együttesénél a román 
állampolgársággal is rendelkező 
brazil Sávio Valadares Pereira de 
Mendonça Európa egyik legerő-
sebb csapatához, a kazahsztáni 
Kairat Almaty együtteséhez iga-
zolt. Saviónak lejárt a szerződése 
a csíkiakkal, szabadon igazolható 
volt, de távozásában az is közreját-
szott, hogy az utolsó, még megren-
dezett bajnokin piros lapot kapott, 
két fordulóra eltiltották, egy nem 
léphetett volna pályára a döntőn. 
Szintén távozott a csíkszeredai fut-
salcsapatól a két szerbiai játékos, 
Marko Pršić és Stefan Rakić, va-

lamint a brazil Andre Luiz Nogue-
ira „Deco”. Mindhármukkal közös 
megegyezéssel bontottak szerző-
dést. Maradt a spanyol Victor Lopez 
Gonzales kapus és a brazil André 
Luis Sasse mezőnyjátékos.

Az Imperial Wetnél még nem tud-
ták elkezdeni a sportág szokásos 
edzéseit, a játékosok többnyire a 
szabadban készülnek – az egész-
ségügyi előírásokat betartva, a Kós 
Károly utcai sportcsarnokban pe-
dig kiscsoportos foglalkozásokat 
tartanak – a játékosok között előírt 
távolság betartásával.

„Mivel semmit sem lehet tudni 
sem a bajnoki döntőről, sem pe-
dig a következő bajnokságról, a 
csapat tulajdonosával közösen egy 
új projektet készítettünk, amely-
ben a csapat 95 százalékát hazai 
játékosok fogják alkotni. Amilyen 
bajnokság körvonalazódik, sze-

rintem az idegenlégiósok nélkül 
is kötelező helyt állni. Várakozó 
állásponton vagyunk, úgy érzem, 
hogy azok, akik a futsal érdekeit 
képviselik a szakszövetségnél, 
illetve a sportminisztériumnál, 
nincsenek a helyzet magaslatán. 
Valamilyen döntést illene hozni, 
hogy a csapatok tudják megter-
vezni a következő szezont” – vé-
lekedett Cosmin Gherman, az Im-
perial Wet vezetőedzője.

A címvédő Csíkszeredai Impe-
rial Wet és az Galaci United pár-
harc győztese jogot szerez arra, 
hogy képviselje Romániát a fut-
sal-Bajnokok Ligája selejtezőjé-
ben. Magyarországon, mint isme-
retes, befagyasztották a szezont, 
és az összetettben magabiztosan 
vezető, címvédő Berettyóújfalu 
indulhat a nemzetközi kupasoro-
zatban.

 » „Úgy érzem, 
hogy azok, akik 
a futsal érde-
keit képviselik 
a szakszövet-
ségnél, illetve a 
sportminisztéri-
umnál, nincse-
nek a helyzet 
magaslatán. 
Valamilyen dön-
tést illene hozni, 
hogy a csapatok 
tudják megter-
vezni a követ-
kező szezont” 
– vélekedett Cos-
min Gherman, 
az Imperial Wet 
vezetőedzője.
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 » D. L.

Bár a keretből senkinek sincs sem-
milyen tünete, a Székelyföldön 

készülő romániai biatlonválogatott 
egyik tagjának pozitív lett a koronaví-
rustesztje, ezért a csapat nagyobbik ré-
sze karanténba vonult Hargitafürdőn, 
a többiek pedig otthoni elkülönítésben 
várják a fejleményeket.

A járványtani előírásokat betart-
va, a korlátozások feloldását köve-
tően Csíkszeredában és Hargitafür-
dőn készültek az elmúlt hetekben 
a romániai ifj úsági és felnőtt sílövő 
válogatott székelyföldi tagjai. Az idő-
szakos orvosi vizsga egyik részeként, 
a sportminisztérium javaslatára és 
annak költségén, a 15 fős csapat – a 
sportolók és a stáb – csütörtökön a 
csíkszeredai kórházban elvégezte a 
tesztet. Mindenki tünetmentes, de es-
tére kiderült, hogy a csapat egyik tag-
jának a tesztje pozitív, és ő rögtön be 

is vonult a kórházba megfi gyelésre. A 
sportolót a szabályoknak megfelelő-
en kivizsgálták, és mivel tünetmen-
tes, hazaengedték, jelenleg otthoni 
elkülönítésben van. A csapat tizenegy 
tünetmentes és negatív eredménnyel 
rendelkező tagja Hargitafürdőre, az 
ISK zárt sportbázisára vonult, kü-
lön-külön szobában vannak elszállá-
solva, az udvaron pedig a lehetőségek 
szerint erőnléti gyakorlatokat végez-
nek. A válogatott további három tagja 
az otthoni elkülönítést választotta. Az 
előírásoknak megfelelően öt nap el-
teltével, azaz kedden újabb tesztelés 
lesz a biatlonválogatottnál, és ha a 
tesztek továbbra is negatívak lesznek, 
akkor folytathatják az edzéseket.

„Villámcsapásként ért a hír, hiszen 
semmi jel nem utalt arra, hogy valaki 
beteg lenne. Akinek pozitív lett a teszt-
je, egy nappal korábban a legjobban 
teljesített egy nagyon hosszú futóedzé-
sen, és semmire se panaszkodott” – 

nyilatkozta Márton Simon, a válogatott 
székelyföldi csoportjának vezetője. 
Hozzátette: gyerekek nem voltak edző-
táborban, nem laktak együtt, és nem 
használtak közös öltözőt sem. „Csupán 
a Hargitafürdőre való ki- és beutazás-
kor voltak egy páran együtt közel fél 
órát a kisbuszban. A szakszövetség 
jelezte, hogy mellettünk van, támogat 
abban, hogy túl legyünk ezen a kel-
lemetlen történeten. Reméljük, hogy 
tünetmentesen eltelnek ezek a napok, 
a következő tesztjeink pedig negatí-
vak lesznek. Nagyon fontos a nyári 
alapozás a téli sportokban” – mondta 
szakember, emlékeztetve arra, hogy 
másfél év múlva, 2022 februárjában 
téli ötkarikás játékokat rendeznek 
Kínában, jövőre pedig a fi nnországi 
Voukattiban tartják a Téli Európai 
Ifj úsági Olimpiai Fesztivált (EYOF), 
valamint világ- és Európa-kupákat is 
rendeznek majd, amelyeken szeretné-
nek sikeresen részt venni.

„Kilőtte” a vírus a válogatott bialonistákat

 » „Akinek pozi-
tív lett a tesztje, 
egy nappal ko-
rábban a legjob-
ban teljesített 
egy nagyon hosz-
szú futóedzésen, 
és semmire se 
panaszkodott” 
– nyilatkozta 
Márton Simon, 
a válogatott 
székelyföldi 
csoportjának 
vezetője.

 » RÖVIDEN

Megcsappant létszám 
a női kosárligában
A Román Kosárlabda-szövetség 
közlése szerint a 2020–2021-es 
élvonalbeli bajnoki szezonra 15 férfi  
és mindössze 7 női csapat beneve-
zése érkezett meg a július közepi 
határidőre. Mint ismert, a szövetség 
júniusban döntött arról, hogy az új 
idényben visszatérnek a korábbi, 
hagyományos kiíráshoz, azaz a női 
és a férfi élvonal oda-vissza vágó 
alapú, körmérkőzéses alapsza-
kasszal kezd, hogy utána felső- és 
alsóházi rájátszás döntsön a végső 
helyezésről. A férfi pontvadászatban 
a már előző szezonból megismert 
gárdák indulnak, így a Kolozsvári 
U-BT, a Nagyváradi VSK, Nagysze-
beni CSU, a Dinamo, a Steaua, a 
Temesvári SCM, a Piteşti, a Craiova, 
a Voluntari, a Galac, a Medgyesi 
VSK, a Focşani, a Konstancai 
Athletic, a Târgu Jiu, valamint a 
Csíkszeredai VSK lépnek majd 
pályára. Utóbbi indulása, mint 
ismeretes, sokáig kérdéses volt, 
de miközben ők vállalni tudják 
a szereplést, a Máramarosszigeti 
VSK nem nevezett be a 2020–2021-
es szezonra. A női bajnokságba 
a tavalyi tizenhárom helyett idén 
mindössze a Sepsiszentgyörgyi 
Sepsi SIC, a Szatmárnémeti VSK, az 
Aradi FCC Baschet, a Târgovişte, a 
Brassói Olimpia, a Kolozsvári Uni-
versitatea és a Bukaresti Agronomia 
iratkozott be, a Marosvásárhelyi 
Sirius, a Kézdivásárhelyi SE és a 
Nagyváradi VSK visszaléptek az 
élvonalbeli szerepléstől, ugyanak-
kor a másodosztályban folytatják 
a tevékenységüket. A kluboknak 
augusztus 20-áig kell befi zetniük a 
benevezési összeg első részét, majd 
négy nappal később megtartják 
a férfi , rá egy napra pedig a női 
bajnokság és kupa sorsolását. Az új 
idény október 3-án kezdődik a férfi  
Román Kupa első körével és a női 
Nemzeti Liga első fordulójával.
 
A Mioveni nyerte az Argeș 
megyei rangadót
A Mioveni labdarúgócsapata 3-2-
re legyőzte idegenben az Argeș 
FC-t a másodosztályos bajnokság 
playoffj  ában. A második forduló-
ból korábban elmaradt, de pénte-
ken bepótolt találkozó eredménye 
után a Mioveni megőrizte esélyét a 
feljutásra. A negyedik fordulóban 
az összetettben második helyen 
álló Turris-Oltul vendége lesz 
kedden 17 órakor, és ugyanaznap 
lesz a Petrolul–Argeș találkozó is 
(19 órakor). Az UTA–Rapid össze-
csapás tegnapi lapzártánk után 
fejeződött be, a listavezető aradiak 
pedig már feljutásuk bebiztosítá-
sáért léptek pályára.
 
Quartararo nyert 
az Andalúziai Nagydíjat
Rajt-cél győzelmet aratott tegnap 
a francia Fabio Quartararo a gyor-
sasági motoros-világbajnokság 
Andalúziai Nagydíján. A Yamaha 
fi atal motorosa sorozatban máso-
dik sikerét aratta a királykategó-
riában. Ezúttal Maverick Vinalest 
(Yamaha) és Valentino Rossit 
(Yamaha) utasította maga mögé a 
második, illetve harmadik helyen. 
A jerezi futam után legközelebb 
Csehországban köröz a MotoGP 
mezőnye augusztus 9-én.




