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• Bár a keretből senkinek 
sincs semmilyen tünete, 
a Székelyföldön készülő 
romániai biatlonválogatott 
egyik tagjának pozitív lett 
a koronavírustesztje. A 
csapat nagyobbik része 
karanténba vonult Har-
gitafürdőre, a többiek pe-
dig otthoni elkülönítésben 
várják a fejleményeket.

D O B O S  L Á S Z L Ó

A járványtani előírásokat be-
tartva, a korlátozások felol-
dását követően Csíkszeredá-

ban és Hargitafürdőn készültek az 
elmúlt hetekben a romániai ifj úsági 
és felnőtt sílövő válogatott székely-
földi tagjai. Az időszakos orvosi 
vizsga egyik részeként, a sportmi-
nisztérium javaslatára és ennek költ-
ségein, a 15 fős csapat – a sportolók 
és a stáb – csütörtökön a csíkszere-
dai kórházban elvégezte az RT-PCR 

tesztet. Mindenki tünetmentes, de 
estére kiderült, hogy a csapat egyik 
tagjának a tesztje pozitív, és ő rögtön 
be is vonult a kórházba megfi gye-
lésre. A sportolót a szabályoknak 
megfelelően kivizsgálták, és mivel 
tünetmentes, hazaengedték, jelen-
leg otthoni elkülönítésben van. A 
csapat 11 tünetmentes és negatív 
eredménnyel rendelkező tagja Har-
gitafürdőre, az ISK zárt sportbázi-
sára vonult, külön-külön szobában 
vannak elszállásolva, az udvaron 

pedig a lehetőségek szerint erőnléti 
gyakorlatokat végeznek. A váloga-
tott további három tagja az otthoni 
elkülönítést választotta. Az előírá-
soknak megfelelően öt nap elteltével, 
holnap, kedden újabb tesztelés lesz a 
biatlonválogatottnál, és ha a tesztek 
továbbra is negatívak lesznek, akkor 
folytathatják az edzéseket.

„Villámcsapásként ért a hír, hi-
szen semmi jel nem utalt arra, hogy 
valaki beteg lenne. Akinek pozitív 
lett a tesztje, egy nappal korábban 

a legjobban teljesített egy nagyon 
hosszú futóedzésen, és semmire 
se panaszkodott. A gyerekek nem 
voltak edzőtáborban, nem laktak 
együtt, nem használtak közös öltö-
zőt, csupán a Hargitafürdőre való 
ki- és beutazáskor voltak egy páran 
együtt közel fél órát a kisbuszban. A 
szakszövetség jelezte, hogy mellet-
tünk van, támogat abban, hogy túl- 
legyünk ezen a kellemetlen történe-
ten. Reméljük, hogy tünetmentesen 
eltelnek ezek a napok, a következő 

tesztjeink pedig negatívak lesznek. 
Nagyon fontos a nyári alapozás a téli 
sportokban. Másfél év múlva, 2022 
februárjában téli ötkarikás játékokat 
rendeznek Kínában, ezt megelőzően, 
a tervek szerint 2021-es februárjában 
a fi nnországi Voukattiban tartják a 
Téli Európai Ifj úsági Olimpiai Feszti-
vált (EYOF), de a világ- és Európa-ku-
pákon is részt szeretnénk venni a 
csíki biatlonistákkal” – nyilatkozta 
Márton Simon, a válogatott székely-
földi csoportjának vezetője.

Még nem jutott fel az UTA az élvonalba
Egy fordulóval a rájátszás befejezése előtt a második ligás UTA bebizto-
síthatta volna helyét az élvonalban a következő szezonra, de az aradiak 
tegnap délután hazai pályán vereséget szenvedtek a Rapidtól. A feljutók 
kiléte a hátramaradt mérkőzéseken dől majd el. Labdarúgó 2. Liga, rá-
játszás, 4. forduló: Aradi UT–Bukaresti Rapid 1–2 (1–0), gólszerzők Radu 
Miculescu (38. perc), illetve Facundo Mallo (57. és 78.). A forduló másik 
két mérkőzését, a Turris Oltul Turnu Măgurele – CS Mioveni és a Petrolul 
Ploiești – Campionii FC Argeș összecsapásokat kedden rendezik.
A 2. fordulóból elhalasztott és pénteken este pótolt összecsapáson: 
Campionii FC Argeș–CS Mioveni 2–3 (2–1). Az állás: 1. Aradi UT 29 pont, 
2. Turris Oltul 25, 3. Bukaresti Rapid 24, 4. CS Mioveni 24, 5. FC Argeş 23, 
6. Petrolul Ploieşti 22. Két csapat feljut, egy pedig selejtezőre jogosult.

Visszavonult az egyiptomi korrekorder kapus
Esszam el-Hadari, az egyiptomi labdarúgó-válogatott kapusa 47 évesen 
bejelentette visszavonulását. A veterán hálóőr a nemzeti csapatban 159 
alkalommal szerepelt, és még a 2018-as világbajnokságon is ott volt. Mi 
több: az oroszországi tornán a Szaúd-Arábia elleni csoportmérkőzésen 
szóhoz is jutott. Ekkor 45 éves és 161 napos volt, így a futball-világbaj-
nokságok históriájában a legidősebb pályára lépő labdarúgóvá vált, 
ráadásul az ominózus mérkőzésen büntetőt hárított. Más kérdés, hogy 
az összecsapást a szaúdiak nyerték 2–1-re. El-Hadari klubszinten több 
arab csapatban védett, egyebek között hétszeres egyiptomi bajnok és 
háromszoros afrikai Bajnokok Ligája-győztes. Egy idényt Európában is 
eltöltött: a Sionnal svájci kupagyőztes lett. Egyiptom válogatottjával 
– 1996 és 2018 között – négyszer végzett az élen az Afrikai Nemzetek 
Kupájában.

Összetörött az Orosz Kupa trófeája
Branislav Ivanovic, a Zenit csapatkapitánya véletlenül összetörte a 
labdarúgó Orosz Kupa trófeáját a szombati döntő után. „Mindannyian 
hallhattátok, hogy sikerült leejtenem és összetörnöm a kupát, amiért 
szeretnék bocsánatot kérni” – írta közösségi oldalán a Chelsea korábbi 
játékosa. A bajnoki címvédő szentpétervári csapat a szombati, jekatye-
rinburgi döntőben az FK Himki együttesét győzte le 1–0-ra. Az üvegből 
készült trófeát Ivanovic vette át, ám néhány másodperc múlva kicsú-
szott a kezéből és a gyepen darabokra tört. A 105-szörös szerb váloga-
tott hátvéd annyira megilletődött, hogy helyette a csapattársai szedték 
fel a nagyobb szilánkokat, majd folytatódott az ünneplés.

• RÖVIDEN 

A z eredetileg programált hét mér-
kőzésből csupán négyet tudtak 

megrendezni hétvégén a román él-
vonalbeli labdarúgó-bajnokság rá-
játszásában. A felsőházban az Astra 
Giurgiu–Craiovai U találkozókat el-
napolták, az alsóházban a Bukaresti 
Dinamo–Nagyszebeni Hermanns-
tadt találkozó maradt el, de az al-
sóházban további három mérkőzést 
kellene még pótolni. A szombatra 
tervezett Academica Clinceni–Jász-
vásári Poli meccset előzőleg elha-
lasztották, majd miután a jászvásári-
ak újabb tesztelése után negatívak 

lettek az eredmények, vasárnap dél-
után lejátszották.

Labdarúgó 1. Liga, rájátszás, al-
sóház, 11. forduló: Academica Clin-
ceni–Jászvásári Poli Iași 3–0 (1–0), 
gólszerzők: Cristian Albu (9., 68.), 
Robert Ion (90.); FC Viitorul Ovi-
diu–Chindia Târgoviște 4–1 (1–0), 
gólszerzők George Ganea (42.), Gab-
riel Iancu (62.), Rivaldinho (71. és 
83.), illetve Daniel Florea (65). Az FC 
Voluntari–Sepsiszentgyörgyi Sepsi 
OSK mérkőzés lapzárta után fejező-
dött be, a Bukaresti Dinamo–Nagy-
szebeni Hermannstadt találkozót 

pedig elhalasztották. Az alsóház ál-
lása: 7. Viitorul 42 pont, 8. Clinceni 
32, 9. Voluntari 28, 10. Sepsi OSK 28, 
11. Hermannstadt 28, 12. Jászvásári 
Poli 23, 13. Dinamo 21, 14. Chindia 17.

Labdarúgó 1. Liga, rájátszás, fel-
sőház, 9. forduló: Medgyes–FCSB 
0–1 (0–1), gólszerző Ionuţ Vînă (21.). 
A Kolozsvári CFR–FC Botoșani mér-
kőzést kedd 21.30-ra halasztották, 
az Astra–Craiova találkozót szerdán 
21.30-tól rendezik. A felsőház állása: 
1. Craiova 44 pont, 2. Kolozsvári CFR 
40, 3. Astra 33, 4. FCSB 31, 5. Boto-
șani 29, 6. Medgyes 25. (D. L.)

J elentősen megnőtt a koronavírus-
sal megfertőzöttek száma a Ko-

lozsvári CFR labdarúgóklubnál, nem 
kevesebb, mint 16 játékosnak, illetve 
10 szakmai stábtagnak lett pozitív a 
teszteredménye. Az FC Botoșani el-
leni vasárnapi mérkőzést el kellett 
halasztani, jó esetben kedden pótol-
hatják be.

Jelenleg immár a bajnoki címvé-
dőnél található a legnagyobb koro-
navírus-gócpont az 1. Ligában, de a 
járvánnyal másik komolyan érintett 
klub, a Dinamóval ellentétben egye-
lőre nem kellett tizennégy napos kö-
telező karanténba vonuljon a csapat. 
A menetrend szerint a kolozsváriak 
vasárnap 21 órától az FC Botoșani-t 
kellet volna fogadják a play-off  9. 
fordulójában, de a Hivatásos Labda-
rúgóliga (LPF) tájékoztatása szerint 

a fennálló helyzet miatt a mérkőzést 
elhalasztották. A CFR-nél július 23-
án jegyezték az utolsó pozitív esetet, 
és a törvény szerint öt nappal később 
újabb teszteket kell elvégezzenek. A 
következő tesztelést kedden tartják a 
csapatnál, és ha nem lesznek új ese-
tek, a kolozsváriak pályára léphet-
nek a bajnokság végén. A klubnak 
nagyszámú kerete van, így az egész-
séges játékosokkal a CFR viszonylag 
erős kezdővel (Arlauskis – Susic, 
Burcă, Vinicius, Camora – Chipciu, 
Bordeianu, Fica – Deac, Rondon, 
Costache) tudna kiállni.

Az újabb halasztással viszont na-
gyon nehéz helyzetbe került a CFR, 
hiszen megfogyatkozott játékoske-
retével a bajnoki cím megszerzése 
szempontjából kevesebb, mint egy 
héten belül három sorsdöntő össze-

csapást kellene lejátszania: kedden 
az FC Botoșani, pénteken az FCSB el-
leni elhalasztott meccseket, augusz-
tus 3-án, hétfőn pedig az esetleges 
„bajnoki döntőt” az U Craiovával. 
Ezután ugyanis már nem lesznek 
időpontok, mivel a labdarúgóligá-
nak, amely továbbra is elkötelezett 
a bajnokság pályán való befejezé-
sének, éppen augusztus 3-áig kell 
közölnie az UEFA-val az európai ku-
pasorozatokban induló együttesek 
neveit. Amennyiben kedden mégsem 
lehet lejátszani a CFR–Botoșani mér-
kőzést, a liga július 30-án, csütörtö-
kön sürgősségi ülést tart a klubok 
képviselőivel, amelyen tárgyalnak a 
kialakult rendkívüli helyzetről és a 
bajnokság befejezéséről.

Horváth Bálint Ottó

Hat nap alatt három meccset játszhat a CFR

Csonka hétvégi forduló volt az 1. Ligában

Karanténba vonultak a biatlonisták 
Pozitív koronavírusteszt a sílövőknél

Helyben kerékpároznak. A hargitafürdői sportbázison elzártan folytatódnak az edzések   ▴  F O R R Á S :  C S Í K S Z E R E D A I  I S K




