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• A második korona-
vírusteszt elvégzésére 
várnak a Gyergyószent-
miklósi VSK labdarú-
gói, de kedden délután 
még nem látszik, hogy 
ez meg fog-e történni. 
Amennyiben ez nem 
sikerülne csütörtökig, 
nem vehetnek részt a 3. 
Ligáért kiírt selejtezőn.

GERGELY IMRE

S emleges környezetben, Ma-
rosvásárhely mellett, Nyárád-
tőn kellene selejtezőt vívjon 

a Gyergyószentmiklósi VSK a hétvé-
gén. A labdarúgó 3. Ligáért a Brassói 
Corona és Marosújvár, azaz Brassó 
és Fehér megyei bajnok ellenében 
küzdhetnek a Hargita megyét képvi-
selő gyergyóiak, de kedden még az is 
elképzelhető, hogy mégsem lehet ott 
a csapat.

A részvétel kötelező feltétele az, 
hogy a keret minden tagja két frissen 
elvégzett, negatív koronavírustesztet 
kell felmutasson. Az első teszteken 
túlvannak, de a környékbeli labora-
tóriumok leterheltsége miatt egyelőre 
nem kaptak időpontot a második teszt 
elvégzésére – közölte érdeklődésünkre 
Rokaly Attila. Erről tájékoztatták a me-

gyei szövetséget és más intézményeket 
is, és közösen keresik a megoldást.

A keret elvileg meglenne a selejte-
zős szerepléshez, de még ez is változ-
hat, hiszen több játékos azt fontolgat-
ja, hogy nem vállalja a kockázatot és 
inkább lemondja a szereplést. Érthe-
tő lenne ez is részükről, hiszen nem 
csak magukat, családtagjaik egész-

ségét is féltik – tette hozzá Rokaly. 
És ha így lesz, akkor egy hiányos ke-
rettel nem is volna értelme kiállni az 
erős ellenfelekkel. Ekkor pedig a játé-
kot esetleg vállalók számára is értel-
metlen lenne kifi zetni a tesztek nem 
olcsó díját – ismerteti a kételyeit.

Egyelőre mindenképpen azon 
vannak, hogy a tesztelés megtörtén-

jen, és meglegyen a keret. Az idő sür-
get is, hiszen csütörtök estig már ren-
delkezniük kell az eredményekkel.

Ha ez nem történhet meg, kényte-
lenek lesznek lemondani a selejtezőn 
való részvételt – közli Rokaly.

Korábban a Román Labdarúgó-szö-
vetség (FRF) székházában 14 hármas 
csoportot alakítottak ki, ezek győztesei 
indulhatnak a következő idényben a 
harmadosztályban. A székelyföldi me-
gyék bajnokcsapatai az irányított sor-
soláson csak Közép-régióbeli megyék 
bajnokcsapatait kaphatták ellenfélül.

A Közép-régió 1-es csoportjának 
(Szeben, Kovászna és Maros megyék 
bajnokai) mérkőzéseit Brassóban az 
Ifj úsági stadionban rendezik. Au-
gusztus 1-jén a Sepsiszentgyörgyi 
Sepsi OSK II.–Nyárádtői Unirea, au-
gusztus 5-én a Nagydisznódi Măgu-
ra–Sepsi OSK II., míg augusztus 9-én 
Nyárádtő–Nagydisznód szerepel a 
programban. A 2-es csoport tagjai 
(Fehér, Brassó és Hargita megyék 
bajnokai) Nyárádtőn fognak játszani, 
szombaton Brassói Corona–Gyergyó-
szentmiklósi VSK, jövő szerdán Ma-
rosújvár–Corona, míg jövő vasárnap 
Gyergyói VSK–Marosújvár találkozót 
rendeznek. A mérkőzések egyaránt 
17.30-kor kezdődnek.

Katar 2032-ben olimpiát rendezne
Katar levélben tudatta a Nemzetközi Olimpiai Bizottsággal (NOB), hogy 
szívesen lenne házigazdája a 2032-es nyári ötkarikás játékoknak. A 
NOB párbeszédet folytat az érdeklődőkkel. Az arab országéhoz hason-
ló szándékáról értesítette a NOB-ot korábban már India, Ausztrália, 
Kína, továbbá a közös jelentkezést fontolgató Észak- és Dél-Korea. 
Katar 2019-ben atlétikai világbajnokságot rendezett, 2022-ben pedig a 
labdarúgó-vébének ad otthont. Korábban kétszer pályázott olimpiára, 
de a szűkített listán már nem szerepelt, végül a 2016-os játékokat Rio 
de Janeiro, a 2020-ast pedig Tokió kapta. A 2024-es játékoknak Párizs, 
a 2028-as olimpiának pedig Los Angeles lesz a helyszíne.

BL: a Real Madrid mentesül a karantén alól
A Real Madrid csapatának nem kell karanténba vonulnia a Manchester 
City elleni labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntő előtt. A Sky Sports 
News értesülése szerint a Real játékosai, a szakmai stáb és a vezetők 
felmentést kapnak a 14 napos karanténkötelezettség alól, amely Ang-
liában a Spanyolországból érkezőkre vonatkozik. A londoni kormány 
így akarja segíteni a nagy sportesemények lebonyolítását a koronaví-
rus-járvány közepette a csatorna szerint. A BL nyolcaddöntőjének első 
mérkőzésén a City 2–1-re nyert Madridban. A visszavágót jövő pénte-
ken Manchesterben nézők nélkül rendezik meg. A BL döntő tornájára, a 
negyeddöntőtől Portugáliában kerül sor augusztus 12. és 23. között.

Veszélyben Dybala és Mbappé szereplése 
Paulo Dybalát sérülés miatt le kellett cserélni vasárnap a Sampdoria 
elleni bajnokin, amelyen a Juventus 2–0-s győzelmével bebiztosította 
címvédését a Serie A-ban. A torinói klub közleményt adott ki az argentin 
játékos állapotáról: Dybala a bal combján izomhúzódást szenvedett, így 
jelenleg kétséges, hogy rendelkezésre állhat-e a Bajnokok Ligája nyol-
caddöntőjének visszavágóján a Lyon ellen. A mérkőzést augusztus 7-én 
rendezik, az első meccsen a francia csapat nyert 1–0-ra. A Paris Saint 
Germain is közleményben tudatta, a Francia Kupa pénteki esti fináléjá-
ban bokasérülést szenvedő Kylian Mbappéra háromhetes felépülési idő 
vár. A PSG Neymar góljával 1–0-ra nyerte a kupadöntőt a Saint-Étienne 
ellen, Mbappét az első félidőben kellett lecserélni. A PSG augusztus 12-
én lép pályára az Atalanta elleni BL-negyeddöntőn, így azon a mérkőzé-
sen a világbajnok támadó várhatóan nem lesz bevethető.

• RÖVIDEN 

B ejelentette második idegenlégi-
ósát az új idényre a VSK Csík-

szereda. A román élvonalbeli férfi  
kosárlabda-bajnokságban szereplő 
együttes szerződést hosszabbított a 
szlovéniai Matevz Magusarral.

 Magusar a második idegenlégió-
sa Székelyföld egyetlen férfi  élvonal-
beli kosáregyüttesének, a Lászlófy 
Botond által felkészített csapat ko-
rábban az észt Rait-Riivo Laane irá-
nyító leigazolását jelentette be.

A 30 éves, 187 cm magas Matevz 
Magusar a harmadik szezonját kezd-
heti el a VSK Csíkszeredánál. Az 1-es 
és 2-es poszton, azaz irányítóként 
és hátvédként használható játékos 
eddig 59 mérkőzést játszott csíki szí-
nekben, az elmúlt csonka szezonban 
17 alkalommal lépett pályára bajnoki 
és kupamérkőzéseken, a meccsen-
kénti átlaga pedig 10,3 pont volt. Ro-
mániai légióskodása előtt Magusar 
a szlovén bajnokságban szerepelt, 

a Tajfun Sentjur, az Ajdovscina, a 
Hrast nik és a Sezana játékosa volt. 

A VSK Csíkszereda eddigi kerete 
a következő idényre: Lokodi Mátyás, 
Raul Olariu, László Arnold, Zerkula 
Zoltán, Vlad Corpodean, Adrian Mo-
vileanu, Rait-Riivo Laane és Matevz 
Magusar.

A bajnoki rajtot, illetve a Román 
Kupa első fordulóját októberre ter-
vezte a szakszövetség, e két sorozat 
sorsolását pedig augusztus 24-ére.

Megvan a VSK Csíkszereda második idegenlégiósa

Nem biztos a gyergyóiak selejtezője
Egyelőre nem tudták elvégezni a kötelező koronavírustesztet

A gyergyói játékosok a második teszt hiánya nélkül nem 
léphetnek pályára a szombati selejtezőn

▾  K É P Ü N K  I L L U S Z T R Á C I Ó :  E R D É L Y  B Á L I N T  E L Ő D

M ozgalmas napok vannak Mir-
cea Lucescu mögött, a rutinos, 

74 esztendős labdarúgóedzőt a múlt 
héten nevezték ki a Dinamo Kijev 
élére, hétfőn sajtóhírek szerint le-
mondott, ám tegnap az ukrán klub 
hivatalos honlapjának tájékoztatása 
szerint mégis elvállalja a fővárosi 
együttes irányítását – írja az nso.hu.

A Dinamo Kijev legnagyobb ri-
válisát, a Sahtar Donecket tizenkét 
éven át (2004–2016) irányító Luces-
cut múlt csütörtökön, július 23-án 
nevezték ki a fővárosi együttes élére, 
ami a Dinamo vérmes szurkolóinál 
kiverte a biztosítékot. Ennek hatá-
sára négy nappal később, hétfőn 
(július 27-én) Lucescu a román és az 
ukrán sajtó egybehangzó értesülései 
szerint benyújtotta lemondását Ihor 
Szurkisz elnök-tulajdonosnál, ami 
igaz is volt, ám az elöljáró meggyőzte 

a román szakembert a maradásról.
A további találgatásokat megelőz-

vén a Dinamo Kijev a hivatalos hon-
lapján nyilvánosságra hozta Luces-
cu és Szurkisz levelezését. Ebben a 
Sahtarral nyolcszoros ukrán bajnok 
szakvezető először leírta, hogy soha-
sem tartotta magát gyáva embernek, 
dolgozott a Bukaresti Dinamo és a 
Bukaresti Rapid csapatainál, vala-
mint a Galatasaraynál és a Besiktas-
nál is, de a Dinamo Kijevnél az általa 
egyébként sokra tartott szurkolók ré-
széről olyan ellenséges közeg fogad-
ta, hogy a klub érdekeit szem előtt 
tartva jobbnak látta, ha nem vállalja 
a munkát a klubnál. Megjegyezte, a 
pénznek semmi szerepe sincs abban, 
hogy elvállalta (volna) a csapat irá-
nyítását.

Erre válaszul Szurkisz terjedel-
mes levelében megindokolta Luces-

cunak, miért lenne érdemes mégis 
munkába állnia a Dinamónál. Az 
elnök-tulajdonos hozzátette, a klub-
nál tisztában voltak vele, a szurkolók 
részéről milyen felzúdulással járhat 
Lucescu kinevezése, de mivel őt sze-
rették volna vezetőedzőjüknek, vál-
lalták a kockázatot.

Szurkisz szavaira Lucescu azt fe-
lelte, nagyra becsüli felettese kitartó 
hozzáállását, és a támogatást élvez-
ve most már úgy érzi, hogy készen áll 
a Dinamo Kijev vezetőedzői teendő-
inek ellátására. A román szakember 
elismerte, félt attól, hogy szerepvál-
lalásával nagy port ver fel a Dinamo 
háza táján, ám Szurkisz szavait ol-
vasva most már biztos benne, hogy 
együtt elérik majd azokat a célokat, 
amelyek javítanak a megítélésén. 
„Kedden találkozunk Kijevben” – 
zárult Lucescu levele.

Mégis Lucescu marad a Dinamo Kijev trénere




