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• Néhány fordulóval 
a szezon vége előtt a 
feje tetejére állt a hazai 
élvonalbeli labdarú-
gó-bajnokság. Az el-
múlt időszakban egyes 
kluboknál sorra jelen-
tek meg az új korona-
vírusos esetek, emiatt 
egyre több mérkőzést 
kellett elhalasztani. 
Az 1. Liga pályán való 
befejezése egyre in-
kább kérdésessé vált, 
végleges döntés ezen a 
héten várható a labda-
rúgóliga közgyűlésén.

H O R V Á T H  B Á L I N T  O T T Ó

A koronavírus-járvány okozta 
három hónapos kényszer-
szünet után június közepén 

indult újra a bajnokság, de még az 
első mérkőzések előtt jelentkeztek 
a fertőzéses esetek. A Bukaresti Di-
namónál a klub szertárosának, az 
FC Botoșani-nál a csapatorvosnak 
lett pozitív a teszteredménye, így az 
együttesek mérkőzéseit elhalasztot-
ták, és a fővárosiak esetében azóta 
sem tudták bepótolni a Chindia Târ-
goviște elleni találkozót.

A kezdeti problémák után úgy tűnt, 
hogy rendeződnek a dolgok a bajnoki 
mezőnyben, hiszen a kéthetenkénti 
tesztelések eredményei nem jelentet-
tek újabb fertőzést. Csakhogy július 
16-án jött a hír, ismét a kieséssel fenye-
getett Dinamo háza tájáról: immár a já-

tékosok körében is megjelent a korona-
vírus. Azóta valóságos gócpont alakult 
ki a klubnál, és a teljes keret kéthetes 
kötelező karanténba vonult. Ráadásul, 
néhány nappal később a bajnoki cím-
védésre készült Kolozsvári CFR-nél is 
tömeges megfertőződés történt. És, ha 
ez még nem lett volna elég, az Univer-
sitatea Craiovánál is pozitív eseteket 
jelentettek, igaz ott csak a szakmai 
személyzetnél, a labdarúgók közül 
mindenki egészséges.

A szóban forgó csapatok mérkő-
zései mind elmaradtak, azzal a meg-
jegyzéssel, hogy a felsőház kilencedik 
fordulójában amennyiben az újabb 
teszteredmények mind negatívak lesz-
nek, a CFR kedden, a Craiova szerdán 
pótolja be a Botoșani, illetve az Astra 
Giurgiu elleni elhalasztott meccsei-
ket. Más a helyzet a Dinamo esetében, 
amelynek találkozóit az alsóházban 
egyelőre nem ütemezték be, legalább-

is addig, amíg lejár a kéthetes elkülö-
nítés, valamint az újabb tesztelések 
során kiderül, hogy nincsenek újabb 
megbetegedések a klubnál. A több 
fordulót magába foglaló play-outban 
ugyanis lehetőség van a bajnokság 
későbbi befejezésére, nem úgy mint a 
play-offb  an, ahol már alig vannak idő-
pontok a találkozók lejátszására, mivel 
a Hivatásos Labdarúgóligának (LPF) 
legkésőbb augusztus 3-áig kell közöl-
nie az UEFA-val az európai kupasoro-
zatokban induló együttesek neveit.

A ligát képviselő Justin Ștefan főtit-
kár számtalan alkalommal tett nyilat-
kozatai szerint a végsőkig kitartanak 
amellett, hogy ameddig a körülmé-
nyek megengedik, a bajnokságot a 
pályán fejezzék be a csapatok, és elu-
tasítják a bajnoki idény berekesztését. 
Emellett szól az is, hogy ha „időnap 
előtt” véget vetnek a bajnokságnak, és 
a szezon nem a pályán elért eredmé-

nyek szerint fejeződik be, más okból 
kifolyólag, mint egy újabb kormány-
rendelet a megszorító intézkedések-
re vonatkozóan, a kluboknak vissza 
kell fi zetniük a már korábban átutalt 
pénzösszeg egy részét az 1. Liga televí-
ziós közvetítési jogait birtokló cégnek, 
amely a következő idényre újratárgyal-
ja az LPF-fel kötött szerződést.

A Román Labdarúgó-szövetség 
(FRF) elnökének, Răzvan Burlea-
nunak kétségei vannak a bajnokság 
végigjátszását illetően, a hétvégén 
úgy nyilatkozott, a nagyszámú koro-
navírusos játékosok miatt kérdéses a 
szezon pályán való befejezése. Mint 
mondta, az elejétől kezdve azt szeret-
ték volna, hogy minden a mérkőzése-
ken dőljön el, de fi gyelembe véve az 
egyre növekvő fertőzéses esetek szá-
mát, illetve szem előtt tartva a labda-
rúgók egészségét, kételkedik abban, 
hogy sikerül normális keretek között 
lezárni az idényt. Az FRF első embe-
re közölte, többször felkérte a ligát és 
a klubokat, hogy tartsanak egy köz-
gyűlést, amelyen megvitatják, ilyen 
esetben mi történik, mert ebben a 
bizonytalanságban nem lehet tudni, 
hogy amennyiben ismét félbeszakít-
ják a bajnokságot, melyik csapat lesz 
a bajnok, ki indul a Bajnokok Ligájá-

ban, az Európa Ligában, illetve kik 
lesznek a kiesők.

Az említett közgyűlésre végül 
sor kerül, ezt csütörtökön tartják a 
ligánál, ahol tárgyalnak a kialakult 
rendkívüli helyzetről és a bajnokság 
lehetséges befejezéséről. Sajtóin-
formációk szerint az ülésen arról is 
szó lesz, hogy a következő idényre 
megnöveljék az élvonalbeli csapa-
tok létszámát a jelenlegi 14-ről 16-ra, 
oly módon, hogy senki nem esik ki a 
mostani szezon végén, de az utolsó 
helyezett osztályozót játszik a má-
sodosztályban harmadik pozícióban 
végzett csapattal. Ez a forgatókönyv 
nyilvánvalóan tetszik majd az alsó-
ház részvevőinek, hiszen így bárki is 
lesz a sereghajtó, jó esélye van meg-
őrizni helyét az 1. Ligában. A követ-
kező bajnoki idényben megtartanák 
a jelenlegi felső- és alsóházi rájátszá-
sos rendszert, a play-offb  an akárcsak 
eddig, továbbra is hat csapat küzde-
ne meg, a play-outban azonban tíz-
en lennének, ez utóbbiban azonban 
csak egyszer találkoznának egymás-
sal a részvevők. A play-out nyertese 
selejtezőt játszana a play-offb  an utol-
só, hatodik helyezettel, és a párharc 
győztese indulhat az európai kupa-
sorozatok selejtezőjében.

Megfertőzött  bajnokság
Kétséges az 1. Liga küzdelmeinek pályán való befejezése
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A hátralévő mérkőzések menetrendje 

Play-off:  a 9. fordulóban kedden 21.30-tól Kolozsvári CFR–FC Botoșani, 
szerdán 21.30-tól Astra Giurgiu–Universitatea Craiova; a 8. fordulóban 
pénteken 20.30-tól FCSB–Kolozsvári CFR; a 10., utolsó forduló mérkőzéseit 
(szombat–hétfő: FCSB–Astra, Botoșani–Gaz Metan, Craiova–Kolozsvári 
CFR) még nem ütemezték be.
Play-out: a 12. fordulóban szerdán 17 órától Chindia Târgoviște–Academica 
Clinceni, 19 órától Hermannstadt–FC Viitorul, csütörtökön 20.30-tól Jászvá-
sári Poli–FC Voluntari, a Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK–Bukaresti Dinamo 
találkozót elhalasztották. A 13. fordulóban: szombaton 18 órától Clinceni–
Hermannstadt; vasárnap 14 órától Poli–Târgoviște, 21.30-tól Viitorul–Sepsi 
OSK; a Dinamo korábbról elhalasztott meccseit még nem ütemezték be.

Nagyon sokat tesztelik
az élvonalbeli játékosokat

▴  FORRÁS:  FACEBOOK/FCSB




