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Visszalépett a palermói 
tornától Simona Halep
A koronavírus-járvánnyal kapcso-
latos olasz óvintézkedések miatt 
visszalépett a női tenisz-világrang-
listán második Simona Halep az 
augusztus 3-án kezdődő palermói 
tornától. Roberto Speranza olasz 
egészségügyi miniszter pénteken 
bejelentette, hogy a Romániából 
és Bulgáriából érkező személyek 
14 napra karanténba kerülnek. A 
szicíliai verseny főszervezője, Oli-
viero Palma ezért levélben fordult 
a politikushoz, mentességet kérve 
a tornán részt vevő teniszezők 
számára, amelyet a hírek szerint 
meg is kapott. A kétszeres Grand 
Slam-győztes román tehetség 
ennek ellenére tegnap közölte, 
hogy nem utazik el Olaszországba 
a versenyre. „A jelenlegi románi-
ai helyzet, illetve a bizonytalan 
nemzetközi légi közlekedés miatt 
meg kellett hoznom ezt a nehéz 
döntést” – tudatta a wimbledoni 
címvédő, aki egy héttel később 
Prágában adogatna. A nemzetközi 
teniszélet márciusban állt le a 
koronavírus-járvány miatt. A nők 
számára a palermói lesz a szünet 
utáni első nemzetközi verseny.
 
Bővült a Forma–1-es 
versenynaptár
Tízről tizenháromra nőtt a Forma–
1-es autós gyorsasági-világbajnok-
ság idénre tervezett versenyeinek 
száma, miután pénteken ismer-
tette az Orosz Nagydíjat követő 
októberi menetrendet. A műsor 
három európai helyszínnel bővült: 
október 11-én a németországi 
Nürburgringre látogat a mezőny, 
majd október 25-én Portugáliában, 
november elsején pedig az olasz 
imolai pályán köröznek. A három 
új európai futam ugyanakkor az 
amerikai kontinens versenyeit 
helyettesíti, bejelentették ugyan-
is, hogy nem lesz módjuk idén 
Brazíliában, az Egyesült Államok-
ban, Mexikóban és Kanadában 
versenyt szervezni. Korábban, 
mint ismeretes, az ausztrál, a 
monacói, a francia, a holland, az 
azerbajdzsáni, a szingapúri és a 
japán futamokat kellett törölni-
ük a koronavírus-járvány miatt. 
A szervezők ugyanakkor ismét 
megerősítették, hogy a szezonra 
összesen 15-18 versenyt terveznek, 
lezárása pedig decemberben a 
Közel-Keleten lesz. Utóbbi helyszí-
nek Bahreinben és Abu-Dzabiban 
lehetnek, ugyanakkor a kínai és 
a vietnámi futamok sorsa még to-
vábbra is bizonytalan. A következő 
futam, mint ismeretes, az augusz-
tusi másodikai Brit Nagydíj lesz a 
silverstoni pályán, majd egy héttel 
később ugyanott versenyeznek a 
70. évforduló nagydíján.

Szkeptikus a Román Labda-
rúgó-szövetség (FRF) elnöke a 
Liga 1-es bajnokság határidőre 
történő befejezését illetően, 
miután hétvégére tovább nőtt 
a koronavírussal diagnoszti-
zált játékosok száma. A Hivatá-
sos Labdarúgóliga (LPF) nem 
kapott halasztást az európai 
szövetségtől a kontinentális 
klubtornák indulóinak meg-
nevezésére, ezért augusztus 
harmadika maradt a határidő. 
Sajtóinformációk szerint a CFR 
visszatérhet a pályára.
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R ekordszámú, huszonhat fertő-
zött a Kolozsvári CFR-nél, egy 
Covid-pozitív teszteredmény a 

Iași-nál, és a Craiova szakmai stábja 
két tagjának a szervezetében mutat-
ták ki a koronavírust hétvégére. A 
hazai élvonalbeli labdarúgó-baj-
nokság rájátszása ezért továbbra 
sem folytatódhatott az eredeti ver-

senykiírás szerint, a folytatás pedig 
továbbra is bizonytalan. A fellegvá-
riaknál amúgy tizenhat futballista 
fertőződött meg, de közismert, hogy 
korábban a Dinamónál is tucatnyi 
játékos került karanténba a pozitív 
eredményeik miatt. A felsőházban 
így csak egy találkozót tudtak meg-
rendezni hétvégén a kilencedik for-
dulóból – amelyet az FCSB 1-0-ra 
nyert a Medgyes vendégeként –, és 
az alsóház 11. etapja is érdekesen 
alakult, mert miközben a Dinamo–
Hermannstadt mérkőzés az eredeti 
tervek szerint elmaradt, a szombati 
Clinceni–Iași meccset is el kellett 
halasztani. Utóbbit viszont már 
tegnap bepótolták azzal a Rodny 
Cabrallal a pályán, akinek egy nap-
pal korábban pozitív lett a tesztje. 
A moldvaiak holland légiósának 
persze negatív lett az eredménye 
az újrateszteléskor, ezért pótolhat-
ták be a mérkőzést. Az eredmény 
3-0 lett a házigazdák javára. Ebben 
a fordulóban 4-1-re legyőzte hazai 

A KORONAVÍRUSTESZTEK EREDMÉNYEI DIKTÁLJÁK A ROMÁNIAI FUTBALLPROGRAMOT

„Pozitív” riadalom a Liga 1-ben

Szurkolói biztatás. A CFR-drukkerek a bajnoki címnél is fontosabbnak tartják a játékosok egészségét
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pályán a Viitorul a Târgoviștei Chin-
diát, a Voluntari–Sepsi OSK találko-
zót viszont hétvégén átütemezték, és 
csak tegnapi lapzártánk után rendez-
ték meg. Az alsóházban még három 
forduló van hátra, de a Dinamónak 
négy elmaradt mérkőzést is pótolnia 
kellene. Jelenleg kieső helyen áll, 
akárcsak a Chindia.

Nincs halasztás
Mindeközben a Hivatásos Labdarú-
góliga (LPF) nem kapott halasztást 
az Európai Labdarúgó-szövetségtől a 
kontinentális klubtornák indulóinak 
megnevezésére, ezért a járványtól 
függetlenül augusztus 3-ig le kell zár-
niuk a szezont. Mivel a felsőházban 
a Medgyesnek és a Giurgiui Astrának 
nincs indulási joga az UEFA által 
szervezett tornákon, a négy induló 
már ismert, ugyanakkor az tovább-
ra is kérdéses, hogy a Craiova vagy 
a CFR nevezhet majd a Bajnokok 
Ligájába. Az oltyánok, mint isme-
retes, két fordulóval a playoff  vége 
előtt élen állnak az összetettben, de 
az utolsó mérkőzésüket épp azzal 
a kolozsvári címvédővel játszanák, 
amelynek van egy elmaradt össze-
csapása is az FCSB ellen. A többi 

felsőházi csapat számára már nincs 
tétje a hátralévő mérkőzéseknek: a 
Román Kupa-győztes FCSB, továbbá 
a Botoșani biztosan az Európa Ligá-
ban indulhatnak.

A majdani BL-induló romániai 
együttesnek az első selejtezőkörben 
kell kezdenie, ahol a papírforma 
szerint verhető ellenfelet kap majd, 
hiszen az UEFA által közölt besorolás 
szerint egyebek mellett luxemburgi, 
észt, fehérorosz, örmény, lett, fi nn, 
szlovén, de akár még gibraltári ala-
kulatot is kisorsolhatnak majd mellé. 
Az új nemzetközi idény augusztus 
18-án rajtolhat, a Román Labdarú-
gó-szövetség pedig már bejelentette, 
hogy a Románia területére versenyre 
érkező nemzetközi sportdelegációk 
tagjai mentesülnek a karantén alól. 
Ez persze még a járványügyi hely-
zettől függően változhat, különösen 
azok után, hogy az országban napról 
napra rekordokat döntő új esetszá-
mok miatt Nelu Tătaru egészségügyi 
miniszter szerint újfent indokolttá 

válhat a szükségállapot elrendelése. 
„Egyelőre még nem hiszem, hogy 
szükséges, de ha egyesek arra törek-
szenek...” – jegyezte meg.

Verseny az idővel
Az persze végképp felborítaná a ha-
zai futballbajnokságot, amelyben 
már jelenleg is kétséges, hogy a köz-
vetítési jogokat birtokló társaság ké-
résének megfelelően az összes hát-
ralévő mérkőzést időben lejátsszák. 
Az LPF főtitkára, Justin Ștefan július 
30-ra hívott össze közgyűlést, ugyan-
akkor ismét megerősítette, hogy 
mindvégig a német modellt követte, 
amely alapján nem veszik számítás-
ba a pontvadászat befagyasztását.

Ennek a lehetőségét viszont a klu-
bok és a Román Labdarúgó-szövetség 
sem tartja kizártnak. Az FRF elnöke, 
hangot is adott szkepticizmusának a 
hétvégén. „Mindvégig azt szerettük 
volna, ha a bajnokság a pályán dől 
el, de számításba véve a meglévő ese-
teket és azt, hogy a fertőzöttek száma 
naponta nő, kétségesnek tartom, 
hogy a sportérdek sérülése és a játé-
kosok egészségének veszélyeztetése 
nélkül időben be tudnánk fejezni a 
pontvadászatot” – nyilatkozta Răz-
van Burleanu. Hozzátette, hogy több 
alkalommal is arra kérte az LPF-et és 
a Liga 1-es klubokat, hogy tartsanak 
egy közgyűlést a lehetséges forgató-
könyvek kidolgozásához, de szerinte 
a mai napig bizonytalanság ural-
kodik. „Jelen helyzetben nem lehet 
tudni, hogy ki indulhat a Bajnokok 
Ligájában, és ki esik ki az élvonalból, 
ha be kell fagyasztani a szezont. Én 
kértem az LPF-t, hogy minden eshe-
tőségre készüljön fel, de bárhogyan 
is, ezt nekik kell eldönteniük csak-
hogy az biztos, hogy most még több 
elégedetlen klub lesz” – vélekedett.

Meglátása egyébként, hogy szank-
cionálni kellene azokat a klubokat, 
amelyeknél fertőzött van, és szerinte 
nem lett volna szabad „kiengedni” 
az érintetteket az edzőtáborból.

Felépültek a kolozsváriak?
A Kolozsvári CFR az elmúlt napokban 
nem adott ki hivatalos közleményt a 
klub fertőzöttjeivel kapcsolatban, 
tegnap délután is csak meg nem erő-
sített sajtóinformációk érkeztek ar-
ról, hogy a Szamos-partiaknál immár 
mindenki egészséges. A Telekom-
Sport úgy tudja, hogy a legfrissebb 
tesztelés eredménye mindenki szá-
mára negatív lett, ezért a folytatás-
ban a CFR kedden pályára lép majd 
a Botoșani ellen, július 31-én az FCSB 
elleni találkozóját pótolja majd be, 
hogy utána augusztus harmadikán a 
Craiova ellen zárja a szezont.

Az FRF eközben közleményben 
tudatta, hogy a mogoșoiai edzőköz-
pontot tizennégy napra karantén alá 
vonják, miután szombatig ott tartóz-
kodott a CFR csapata, és a központ 
öt alkalmazottja is megfertőződött. 
A helyszínt fertőtleníteni fogják, az 
U21-es válogatottat pedig a buft eai 
központban helyezik majd el az au-
gusztus elejére tervezett, háromna-
pos összetartásra és a Konstancai Fa-
rul elleni felkészülési mérkőzésüket 
is ott játsszák majd le.

FO
RR

ÁS
: 

FA
CE

BO
O

K/
CF

R1
90

7

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 bejá-
rati 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.




