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H I R D E T É S

VISSZATÉRHETETT A KOLOZSVÁRI CFR A BAJNOKI CÍMÉRT FOLYTATOTT HARCBA

Elérkezett a futballszezon hajrája
Visszatérhetett a pályára 
a Kolozsvári CFR labdarú-
gócsapata, miután a leg-
frissebb koronavírustesztek 
eredményei már a többség-
nél negatívak lettek. A baj-
noki címvédésre törekvő 
együttes hat nap alatt három 
mérkőzést játszik.

 » H. B. O., V. NY. R. 

A Kolozs Megyei Közegész-
ségügyi Igazgatóság jóvá-
hagyta a Kolozsvári CFR 

élvonalbeli labdarúgócsapatá-
nak szerepelését, ezért a pár nap-
ja még tizenhat, koronavírussal 
fertőzött játékost és tíz Covid-po-
zitív szakmai stábtagot számláló 
együttes lapzártánk után bepó-
tolhatta a Liga 1 felsőházi ráját-
szásából hétvégén elmaradt, Bo-
toșani elleni mérkőzését.

A fellegváriak az elmúlt idő-
szakban nem közöltek részlete-
ket az alakulatot érintő egész-
ségügyi helyzetről, hivatalosan 
mindvégig csak annyit lehetett 
tudni, hogy Alexandru Adrian 
Păun tesztje pozitív lett még az 
FCSB ellen tervezett rangadójuk 
előtt. Azt az összecsapást ter-

mészetesen elhalasztották, az 
addigra már Bukarestben lévő 
kerettagokat pedig újabb tesz-
telésnek vetették alá. Azok a 
vizsgálatok további fertőzötteket 
mutattak ki – amit a Hivatásos 
Labdarúgóliga (LPF) további 
halasztást elrendelő döntése is 

megerősített –, és a csapatot a 
mogoșoaiai edzőközpontban 
„vendégül látó” alkalmazottak 
eredményei is pozitívak lettek. 
A hétvégére Kolozsvárra haza-
tért csapat legtöbb tagja viszont 
az újrateszteléskor már negatív 
eredményt produkált, a Me-
diafax hírügynökség pedig úgy 
tudja, hogy emiatt a klub kár-
térítési pert fontolgat a pozitív 
eredményt kinyilvánító bukares-
ti klinika ellen. A CFR-nél ugyan-
akkor ezzel még nem ért véget a 
napi tesztelések sora, lapzártán-
kig például Dan Petrescu veze-
tőedzőt még nem nyilvánították 
egészségesnek, mint ahogyan 
továbbra is volt öt Covid-pozitív 
játékos a keretükben.

Ennek ellenére a közegész-
ségügyi hivatal jóváhagyta az 
egészséges tagok szerepelését, 
és hasonlóképp a Craiova – ahol 
a szakmai stáb tagjai között je-
lent meg vírus – is bepótolhatja 
elmaradt mérkőzését. Az oltyá-
nok amúgy jelenleg előnyben 
vannak a CFR-hez képest, hiszen 
amellett, hogy a felsőházi ráját-
szás összetettjének élén állnak, 
kevésbé zsúfolt lesz a program-
juk a hátralévő napokban. A ki-
lencedik fordulóból elmaradt, 
Astra elleni idegenbeli találko-

zójukat ma 21.30-kor pótolják 
be, és utána már csak a tabellán 
második CFR elleni „döntőjük” 
marad hátra az augusztus har-
madikai utolsó fordulóban. Az 
az utolsó időpont, ameddig még 
– az Európai Labdarúgó-szövet-
ség (UEFA) határidejének megfe-
lelően – a 2019–2020-as szezon 
bajnoki címe eldőlhet a pályán, 
ezért a CFR-nek előtte – július 31-
én, pénteken – be kell pótolnia 
az FCSB elleni idegenbeli talál-
kozóját is.

Az LPF-nél különben csütör-
tökre hívtak össze közgyűlést, 
amely az alsóház helyzetét be-
folyásolhatja. Tény ugyanis, 
hogy ott a Dinamónak van több 
elmaradt mérkőzése, a követke-
ző idényt pedig már augusztus 
22-én szeretnék elkezdeni. Just-
in Ștefan, a LPF főtitkára hang-
súlyozta, hogy az új szezonban 
már szigorúbb szabályokat fog-
nak alkalmazni, és az a csapat, 
amelyik epidemiológiai vizsgá-
lat miatt nem tud pályára lép-
ni, azt a zöldasztalnál 3-0-ra 
elveszíti a mérkőzését. „A visz-
szavágókat január 16-án el kell 
majd kezdjük, mert nem enged-
hetünk majd meg magunknak 
olyan halasztásokat, mint idén” 
– szögezte le.

 » KRÓNIKA

Carmencita Constantint válasz-
tották meg a Román Tornász-

szövetség elnökévé. A 62 éves 
korábbi ritmikus sportgimnasz-
ta az elmúlt években edzőként, 
bíróként és a szervezet elnöksé-
gének tagjaként tevékenykedett 
– ugyanakkor egy magánvállalat 
ügyvezető-igazgatója is, hét éven 
át pedig Romániát képviselte az 
Európai Bizottságban energetikai 
és környezetvédelmi ügyekben 

–, megbízatása egy évre szól. 
Azt az Andreea Răducant váltja 
a tisztségben, amelyik kitűzött 
céljai meghiúsulása miatt tavaly 
decemberben mondott le. Előtte 
tizenegy éven át Adrian Stoica 
volt a tornászok vezetője.

Constantin a hétfői közgyű-
lésen 28 szavazatot kapott, mi-
közben kihívójára, Ioan Suciura 
16-an voksoltak. „Ez számomra 
a legkedvesebb siker, és nagyon 
nagy örömet okoz. Megválasztá-
som azt jelenti, hogy a tornászkö-

zösség nagy része bízik bennem, 
és én ezzel a bizalommal nem 
fogok visszaélni” – nyilatkozta 
az újdonsült sportvezető. Hang-
súlyozta: rövid mandátuma alatt 
arra törekszik majd, hogy napja-
ink igényeire szabva átszervezze 
a szövetséget. „Természetesen 
tartok az ellenállástól, mert bizto-
san szembeütközök majd vele” – 
ismerte el, hozzátéve, hogy infra-
struktúra-fejlesztésre, továbbá az 
edzők és bírók továbbképzésére 
szeretne támogatást szerezni.

Rutinos elnököt választottak a tornászok
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Újra pályán. Megkapták a játékengedélyt a kolozsváriak a közegészségügyi igazgatóságtól

 » RÖVIDEN

Sorsoltak
a kézilabda-Európa Ligában
A Tordai Potaissa a horvát 
Goricával, a Dél-Dobrudzsa 
pedig az orosz HC Viktorral 
találkozik majd augusztus 
végén a férfi  kézilabda-Európa 
Liga első selejtezőkörében. Ez 
tegnap derült ki, amikor is a 
sportági szövetség Bécsben 
megtartotta a sorsolást. Az 
EHF-kupa utódjának számító 
új klubtornában kénytelen 
elindulni az eddigi Bajnokok 
Ligája-induló Dinamo is, ám 
az kiemeltként, automatikusan 
a főtáblán kezdhet. A 24 csapa-
tos csoportkör mérkőzései a 
tervek szerint október 20-án 
kezdődnek, és jövő év márciu-
sában zárulnak, ezt követően 
16-an maradnak versenyben a 
négyes döntőért. A női Európa 
Ligában csak 2021 januárjában 
rajtol a 16 együttest felvonul-
tató csoportkör. A főtáblások 
között találjuk a Nagybányai 
Minaurt, míg az őszi selejtezők 
októberi nyitókörében a Brăila 
a norvég Tertnes Bergennel 
találkozik, majd egy hónappal 
később a Buzău csatlakozhat a 
mezőnyhöz.
 
Koronavírus-fertőzött
a Real Madridnál
Marian Diaznak pozitív lett a 
koronavírustesztje – jelentet-
ték be tegnap a Real Madrid 
labdarúgócsapatának hivatalos 
honlapján, hozzátéve, hogy 
játékosuk tünetmentes, és 
jelenleg házi karanténban van. 
A spanyol bajnok augusztus 
7-én játssza elmaradt Bajno-
kok Ligája-nyolcaddöntőjét a 
Manchester City ellen, ugyan-
akkor ha kéthetes elkülönítőre 
kényszerül akkor várhatóan le-
marad az idegenbeli találkozó-
ról – amelyet csapata 2-1-es hát-
rányból vár. Az MTI emlékeztet 
rá, hogy a koronavírus-járvány 
miatt sokáig kérdéses volt, 
hogy hol rendezik majd meg a 
négy még le nem játszott visz-
szavágót a nyolcaddöntőben. 
Végül az a döntés született, 
hogy a pályaválasztók saját 
stadionjukban mérkőzhetnek, 
ugyanakkor az angliai szabá-
lyozások miatt a Spanyolor-
szágból érkezőkre karantén 
várna. A helyzeten a kormány 
engedménnyel segít, így a Real 
Madrid tagjainak nem kell 
karanténba vonulniuk.

Fegyelmi vizsgálat a magyarellenes hőbörgés miatt

A Román Labdarúgó-szövetség (FRF) vezetősége felkérte a történtek 
kivizsgálására a fegyelmi bizottságot az FCSB és a Sepsi OSK közötti 
kupadöntő után történt magyarellenes megnyilvánulások kapcsán. 
Cătălin Popescu, az FRF sajtófőnöke a G4Media portálnak úgy nyilat-
kozott, hogy a felkérést Radu Vișan, a sportági szövetség főtitkára 
továbbította a fegyelmi bizottságnak, amely napirendjére tűzte az 
ügyet. Az FRF fegyelmi szabályzatának 54. cikkelye kimondja, hogy 
a játékosokat, a szakmai stáb tagjait és az edzőket hat mérkőzés 
erejéig, míg a hivatalos személyeket négy hónapra felfüggeszthetik 
abban az esetben, ha nyilvánosan, sértő módon diszkriminálnak vagy 
lejáratnak valakit faji, valamint nemzetiségi hovatartozása, bőrszí-
ne, nyelve, vallása, szexuális irányultsága miatt. Ezen túlmenően az 
érintett futballklub 5 000 lejtől 60 ezer de lejig terjedő pénzbírsággal 
sújtható. Mint arról beszámoltunk, az FCSB játékosai szurkolóikkal 
együtt magyarellenes rigmusokkal ünnepelték a Sepsi OSK elleni 
győzelmet a labdarúgó Román Kupa múlt szerdai döntőjében, ezért 
a háromszéki klub azt kérte az illetékes hatóságoktól, hogy „hozzák 
meg a megfelelő büntető intézkedéseket”. A bukaresti csapat 1-0-s 
győzelmével lezárult fi nálé után a FCSB játékosai az edzőközpontjuk 
bejáratánál Magyarország- és magyarellenes rigmusokat skandáltak 
az oda érkezett ünneplő szurkolókkal együtt. A történtek kapcsán a 
Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat is közölte, hogy feljelentést tesz, és az 
országos diszkriminációsellenes hatóság is vizsgálódik az ügyben.




