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• Nagy a bizonytalan-
ság a romániai terem-
labdarúgásban, hetek 
óta nem került napi-
rendre a Román Lab-
darúgó-szövetségnél 
(FRF) a futsalbajnokság 
döntője, amelyben a 
címvédő Csíkszeredai 
Imperial Wet és a Gala-
ci United kellene pályá-
ra lépjen.

D O B O S  L Á S Z L Ó

B író Zsolt, az Imperial Wet 
menedzsere szerint az FRF 
várja a sportminisztérium, a 

kormány és az egészségügyi szakha-
tóságok döntéseit, az enyhítéseket, 
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 legerősebb 
csapatához, a kazahsztáni Kairat 
Almaty együtteséhez igazolt. Sá-
viónak lejárt a szerződése a csíki-
akkal, szabadon igazolható volt, 
de az is közrejátszott, hogy Sávio 
az utolsó, még megrendezett bajno-

kin piros lapot kapott, két fordulóra 
eltiltották, így nem léphetett volna 
pályára a döntőn. Szintén távozott 
a csíkszeredai futsalcsapattól a két 
szerbiai játékos, Marko Pršić és Ste-
fan Rakić, valamint a brazil Andre 
Luiz Nogueira „Deco”. Mindhár-

mukkal közös megegyezéssel bon-
tottak szerződést. Maradt a spanyol 
Victor Lopez Gonzales kapus és a 
brazil André Luis Sasse mezőnyjá-
tékos.

Az Imperial Wetnél még nem 
tudták elkezdeni a sportág szokásos 

edzéseit, a játékosok többnyire a sza-
badban készülnek – az egészségügyi 
előírásokat betartva, a Kós Károly 
utcai sportcsarnokban pedig kiscso-
portos foglalkozásokat tartanak – a 
játékosok között előírt távolság be-
tartásával.

Cosmin Gherman, az Imperial Wet 
vezetőedzője: „Mivel semmit sem 
lehet tudni sem a bajnoki döntőről, 
sem pedig a következő bajnokságról, 
a csapat tulajdonosával közösen egy 
új projektet készítettünk, amelyben 
a csapat 95 százalékát hazai játé-
kosok fogják alkotni. Amilyen baj-
nokság körvonalazódik, szerintem 
az idegenlégiósok nélkül is kötelező 
helytállni. Várakozó állásponton va-
gyunk, úgy érzem, hogy azok, akik a 
futsal érdekeit képviselik a szakszö-
vetségnél, illetve a sportminisztéri-
umnál, nincsenek a helyzet magasla-
tán. Valamilyen döntést illene hozni, 
hogy a csapatok tudják megtervezni 
a következő szezont”.

Romániában a címvédő Csíksze-
redai Imperial Wet és az Galaci Uni-
ted párharc győztese jogot szerez 
arra, hogy képviselje Romániát a fut-
sal Bajnokok Ligája selejtezőjében. 
Magyarországot idén is a Mezei-Vill 
FC Berettyóújfalu képviselheti a te-
remlabdarúgó BL selejtezőjében. 
Magyarországon sem fejeződött be a 
futsalidény, de nem is folytatódik. A 
Magyar Labdarúgó-szövetség helye-
zéseket nem állapított meg, de mivel 
a Berettyóújfalu volt a bajnok tavaly, 
és az idén is magabiztosan vezette a 
tabellát, így újra indulhat a nemzet-
közi kupasorozatban.

Lékó nyert a korábbi világbajnok Anand ellen
Lékó Péter győzött a szombati ötödik fordulóban azon a tízfős online 
sakktornán, amely a negyedik állomása a világbajnok norvég Magnus 
Carlsen által kitalált és útnak indított, egymillió dollár összdíjazású 
sorozatnak. A Chess24 szakportál beszámolója szerint a magyar 
nagymester a 15 perces alapjátékidejű partikkal zajló, 150 ezer dollár 
összdíjazású Legends of Chess elnevezésű viadalon a volt világbajnok 
indiai Viswanathan Ananddal szemben diadalmaskodott 3:2-re.  Lékó 
a keddi nyitókörben a ráadáspartit nyerve 3:2-re legyőzte az ukrán 
Vaszil Ivancsukot, majd csupa 2,5:1,5-ös vereség következett: szerdán 
az orosz Peter Szvidlertől, csütörtökön Carlsentől, pénteken pedig a 
korábbi világbajnok orosz Vlagyimir Kramnyiktól. A magyar sakkozó 
a folytatásban – lapzárta után – a holland Anish Girivel játszott. A 
szuperdöntővel záruló sorozat első és harmadik tornáját Carlsen, a 
másodikat az orosz Danyiil Dubov nyerte.

Giro d’Italia: magyarországi helyett szicíliai rajt
A három magyarországi szakasz helyett egy szicíliai egyéni időfutamot 
illesztettek a 2020-as Giro d’Italia országúti kerékpáros körverseny 
programjának elejére. A szervezők hétvégi bejelentése szerint Monrea-
léban lesz a Nagy Rajt (Grande Partenza), a helyi katedrálistól Palermo 
központjába tekernek át egyenként a versenyzők a 16 kilométeres 
távon. A 103. Giro d’Italia az eredeti tervek szerint május 9-én Buda-
pesten rajtolt volna és az első három szakasznak adott volna otthont 
Magyarország. Az olasz körversenyt végül a koronavírus-járvány 
hatására elhalasztották, de a szervezők korábbi bejelentése szerint 
a magyarországi etapok törlése ellenére a Giro a hagyományoknak 
megfelelően ugyanúgy 21 etapból áll majd október 3. és 25. között, 
mint korábban, azaz a magyarországiak helyett három új szakaszt ik-
tatnak a versenybe. A negyedik utáni etapokat később jelölik ki, illetve 
véglegesítik.

• RÖVIDEN 

A z osztrák Gregor Mülhberger, a 
német BORA-hansgrohe csapa-

tának versenyzője nyerte a 10. Sze-
beni Kerékpáros Körverseny királye-
tapját, a pénteki 183 km-es szakaszt, 
amelyen a mezőny Nagyszebenből 
indult és a tengerszint felett 2034 
méteren fekvő Bâlea-tóhoz érkezett. 
Mülhberger a tegnap délelőtti egyé-
ni hegyi időfutamon, a Nagyszeben 
és Szebenjuharos közötti 12,5 km-es 

távon is első lett, míg csapattársa, 
a német Pascal Ackermann a szom-
bati 2. szakaszon, a Nagyszeben – 
Szentágota – Nagydisznód – Guraró 
– Nagyszeben útvonalon kijelölt 181 
km-es távon ért be elsőnek a célba. 
A csíkszeredai Team Novák kerék-
párosai – az ukrán Jehor Dementyev, 
az olasz Sano Simone, illetve a ma-
gyarországi Rózsa Balázs és Szent-
péter András – a mezőny második 

felében álltak az összetettben, ahol 
a BORA-hansgrohe két osztrák ke-
rékpárosa, Patrick Konrad és Gregor 
Mülhberger vezette a rangsort. Az 
idei szebeni körverseny tegnap este, 
lapzárta után fejeződött be, amikor a 
Nagyszeben – Popláka – Szelistye – 
Kereszténysziget – Orlát – Szecsel – 
Kereszténysziget – Nagyszeben (109 
km) táv várt a 123 fős mezőnyre.

D. L.

Osztrák uralom a szebeni körversenyen

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 lebonyolításhoz, a 
küzdelmek egyetlen csoportban zaj-
lanak a férfi  és a női Nemzeti Liga 
alapszakaszában, majd felső- és al-
sóházi rájátszás következik.

A jóval színvonalasabb férfi  baj-
nokságba tizenöt együttes nevezett be, 

lényegében ugyanazok a klubok, ame-
lyek az előző szezonban is szerepeltek 
az értékcsoportok szerinti pontvadá-
szatban, mindössze a Máramarosszi-
geti VSK nem vállalta az indulást.

Ezzel szemben a kevésbé érdek-
feszítő női bajnokságba a tavalyi 
tizenhárom helyett idén mindössze 
hét csapat iratkozott be, három erdé-
lyi klub, a Marosvásárhelyi Sirius, a 
Kézdivásárhelyi SE és a Nagyváradi 
VSK is visszalépett.

Az új idény október 3-án kezdődik 
a férfi  Román Kupa első körével és a 
női Nemzeti Liga első fordulójával.

A férfi  Nemzeti Liga mezőnye: 
Kolozsvári U-BT, Nagyváradi VSK, 
Nagyszebeni CSU, Bujaresti Dinamo, 
Bukaresti Steaua, Temesvári SCM, 
BCMU Piteşti, SCMU Craiova, CSO 
Voluntari, Galaci CSM, Medgyesi 
VSK, CSM Focşani, Konstancai Ath-
letic, Zsilvásárhelyi CSM, VSK Csík-
szereda.

A női Nemzeti Liga mezőnye: 
Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC, Szat-
márnémeti VSK, Aradi FCC Baschet, 
CSM Târgovişte, Brassói Olimpia, 
Kolozsvári Universitatea, Bukaresti 
Agronomia. (H. B. O.)

Megcsappant létszám a női kosárligában

Két idegenlégiós maradt az Imperialnál
Sávio Valadares a kazah bajnokhoz igazolt

Sávio Valadares az Imperial mezében. Ősztől 
magasabb szintű bajnokságban bizonyíthat

◂  KORÁBBI  FELVÉTEL:  SORIN PANĂ/ SPORTUL ILUSTRAT




