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Korosztályos labdarúgó-Eb-re
készül Románia
Az Európai Labdarúgó-szövetség 
(UEFA) kijelölte a jövő évi U19-es 
korosztályú Európa-bajnokság 
időpontját. A kontinenstornát 
Románia rendezi négy helyszínen. 
A kontinens nyolc korosztályos 
válogatottját felvonultató megmé-
rettetésen összesen 15 mérkőzést 
játszanak. A torna 2021. június 
30-án kezdődik, és július 13-án ér 
véget. A román szövetség négy 
stadionnal sikeresen pályázott a 
rendezésre, ezek a Bukarestben 
jelenleg még épülő giulești-i 
aréna (14 047 férőhely) és Arcul 
de Triumf (8 155) aréna, továbbá 
a ploiești-i Ilie Oană (15 073) és a 
voluntari-i Anghel Iordănescu (4 
518) stadionok. Az UEFA-nak még 
jóvá kell hagynia a helyszíneket az 
év végén. Házigazdaként Romá-
nia válogatottja automatikusan 
résztvevője lesz a tornának, a többi 
együttes ősszel kezdi a selejte-
zőket. Románia másodszor ad 
otthont az U19-es Eb-nek, hiszen 
2011-ben szintén vendégül látta az 
ifj úsági mezőnyt.
 
Budapesten épül Európa
legnagyobb kézilabda-arénája
A Magyar Kézilabda-szövetség 
bemutatta a 2022-es magyar–
szlovák közös rendezésű férfi  
kézilabda-Európa-bajnokságra 
épülő multifunkcionális aréna 
látványterveit. „A Magyar Kézi-
labda-szövetség büszke rá, hogy 
a sportág világszínvonalú otthont 
kap, de nemcsak a kézilabda 
szurkolói örülhetnek, ugyanis 
az aréna nagy koncertek, ren-
dezvények, kiállítások helyszíne 
is lesz, mindemellett pedig az 
összes létező teremsportág szá-
mára is megfelelő szabványokkal 
rendelkezik, ide értve például 
a kosár- és röplabdát, a jégko-
rongot, teniszt és korcsolyát, de 
bizonyos lovas és motoros verse-
nyeket is” – olvasható a szövetség 
hivatalos oldalán. A már épülő 
sportcsarnok Európa legnagyobb 
kézilabda-arénája lesz, 20 022 fő 
befogadására lesz alkalmas.

GYÁSZHÍR

„Bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet,
Amit tőlünk soha senki el nem vehet.
Telhetnek hónapok, múlhatnak évek,
Szívből szeretünk, s nem feledünk Téged”.

Mély fájdalommal, de soha el nem múló ba-
rátsággal és szeretettel búcsúzunk a drága 
tanítványtól, osztálytárstól, 

TAKÁCS GYÖRGY-től 
Nyugodj békében, Gyurika! 

Maneszes Mária Magdolna tanítónő
és a kolozsvári Octavian Goga Általános 

Iskola 2. C. osztályának diákjai

KÜLÖNFÉLE

Vállalunk tetőkészítést, felújítást, tetőfedést Lin-
dab lemezzel, cserépfedést, lemezfestést, egyéb 
bádogos munkák elkészítését, csatornakészítést 
több színben, valamint belsőépítészeti munkálato-
kat és fa kertek-kapuk készítését – előnyös árakon. 
Ár megegyezés szerint. Tel.: 0753-473256.

Eladók német, jó minőségű, bontott fa és műanyag 
termopan ablakok, egy- és kétnyílósok; új bejára-
ti ajtók, terasz ajtók többféle méretben, új fa- és 
műanyag ablakok – kedvező áron, Kápolnáson. 
Szállítás megoldható. Árak: 200–2000 lej. www.
szekelyhirdeto.info. Tel.: 0742-630838.

Versenyben maradt a bajno-
ki címért a Kolozsvári CFR 
élvonalbeli labdarúgócsapata, 
miután legyőzte a Botoșani-t. 
Továbbra is egy pont a hátrá-
nya a listavezető Craiovával 
szemben, amelyiknek tegnap 
újra el kellett halasztania az 
Astra elleni találkozóját a Liga 
1 felsőházában.

 » V. NY. R. 

M egnyerte a Botoșani elleni 
összecsapását a Kolozs-
vári CFR élvonalbeli lab-

darúgócsapata a Liga 1 felsőházi 
rájátszásának kilencedik fordu-
lójában, de a kedd este 1-0-ra 
megnyert hazai meccse után még 
további sikerekre van szüksége a 
címvédéshez. Ismeretes ugyanis, 
hogy ezt a találkozót eredetileg 
hétvégén rendezték volna, de ak-
kor még a fellegváriak jelentős 
részét koronavírus-fertőzéssel di-
agnosztizálták. A kolozsvári újra-
tesztelés hozta meg a várt, negatív 
eredményeket, így a Megyei Köz-
egészségügyi Hivatal rábólintott a 
szereplésükre. Arról már tegnapi 
lapszámunkban írtunk, hogy a 
klub sajtóinformációk szerint pert 
fontolgat a pozitív teszteredménye-
ket megállapító bukaresti klinika 
ellen, később pedig már hivatalos 
közleményben tájékoztattak arról, 

ÚJRA ELHALASZTOTTÁK A CRAIOVA MÉRKŐZÉSÉT, VISSZATÉRHET A PÁLYÁRA A DINAMO

Versenyben maradt a címvédő CFR

„Lent” maradnak. A Petrolul elbukott a feljutásért folytatott versenyben az Argeș elleni mérkőzésen

 » A craiovaik-
nak több elma-
radt mérkőzésük 
ugyan nincs, de 
az epidemioló-
giai vizsgálat 
lezárulta előtt 
nem tudják be-
tervezni az Astra 
elleni találkozó 
pótlását, a hazai 
futballszerveze-
teknek pedig leg-
később augusz-
tus harmadikán 
éjfélig tudatniuk 
kell az UEFA-val, 
hogy mely csa-
patok indulnak 
a nemzetközi 
klubtornákon.

hogy „23 pozitív esetből egy sem volt 
valóban fertőzött”. Az újratesztelé-
sek alapján bebizonyosodott, hogy 
mind hamis eredmények voltak, el-
engedőek ugyanakkor ahhoz, hogy 
kényszerpihenőre küldjék őket, és 
elhalasztott mérkőzéseiket most 
gyors iramban kelljen bepótolniuk. 
„Fontos megemlíteni azt is, hogy 
keddig a csapat nem edzhetett, ami 
hatással lehet a fi úk formájára a hát-
ralévő mérkőzéseken” – olvasható a 
közleményben. Abban megjegyzik 
azt is, vannak valóban fertőzött sze-
mélyek is a csapatnál, így például 
épp a szakmai stáb az, amelyik hi-
ányzott többek között a kedd esti 
összecsapás során.

A tabellán most 43 ponttal má-
sodik CFR-nek pénteken az FCSB 
vendégeként kell bepótolnia a 
nyolcadik fordulóból elmaradt 
mérkőzését, hogy utána augusztus 
harmadikán bajnoki címért folyta-
tott harcban közvetlen riválisának 
számító Craiova otthonában zárja 
az idényt augusztus harmadikán. Az 
összetettben 44 ponttal listavezető 
oltyánok lapzártánk után kellett vol-
na bepótolják az Astra elleni össze-
csapásukat Giurgiuban, de azt ismét 
el kellett halasztani egy, a házigaz-
dáknál diagnosztizált Covid-pozitív 
játékos miatt. A craiovaiknak több 
elmaradt mérkőzésük ugyan nincs, 
de az epidemiológiai vizsgálat le-
zárulta előtt nem tudják betervezni 
ennek a találkozónak a pótlását, a 
hazai futballszervezeteknek pedig 

legkésőbb augusztus harmadikán 
éjfélig tudatniuk kell az UEFA-val, 
hogy mely csapatok indulnak a 
nemzetközi klubtornákon.

A CFR és a Craiova a Bajnokok Li-
gája-indulásról hivatottak dönteni, 
kettejük csatájának vesztese az Eu-
rópa Ligába kényszerül. A második 
számú európai klubtorna mezőnyé-
ben Romániából még a Botoșani 
és a FCSB indulhat, az Astrának és 
a Medgyesnek ugyanis játékjoga a 
nemzetközi porondon a következő 
idényben. Az egyébként már isme-
retes, hogy mind a BL-ben, mindaz 
EL-ben induló együtteseknek be kell 
majd tartaniuk az európai szövetség 
által előírt szigorú járványügyi pro-
tokollt, amelynek értelmében példá-
ul csakis különjárattal utazhatnak, 
a maszkviselés pedig a repülőút so-
rán is kötelező lesz a számukra.

Az alsóházban, mint ismeretes, 
még három fordulót – és a Dinamo 
elmaradt mérkőzéseit – kellene le-
játszani. Ma Chindia–Clinceni (17 
óra) és Hermannstadt–Viitorul (19) 
párosítás szerint lépnek pályára, 
majd holnap Iași–Voluntari (18) 
összecsapás lesz. Tegnap külön-
ben már a Dinamo is megkapta a 
játékengedélyt az Ilfov Megyei Köz-
egészségügyi Hivataltól, ezért hétvé-
gén várhatóan már pályára léphet. 
Az viszont még nem ismert, hogy az 
eddig elmaradt hét találkozóját mi-
kor pótolhatja be. Erről várhatóan a 
Hivatásos Labdarúgóliga (LPF) mai 
közgyűlésén döntenek.

 » KRÓNIKA

V itatható bírói döntések miatt, a 
hajrában kapott két gól követ-

keztében a Petrolul labdarúgócsa-
pata 2-1-re kikapott kedd este hazai 
pályán az Argeș FC-től a Liga 2-es 
bajnokság playoffj  ának utolsó előtti 
fordulójában. A ploiești-ieknek emi-
att nem maradt matematikai esé-
lyük feljutni az élvonalba, így Costel 
Enache vezetőedző már bejelentet-
te, hogy távozik a szezon végén a 
csapattól. Addig azonban még egy 
forduló hátravan, a hatcsapatos me-
zőny többi tagja pedig még verseny-
ben van a Liga 1-es szerepléséért. Az 
UTA számára ugyan a keddi eredmé-
nyek nem kedveztek annyira, hogy 
matematikailag biztossá tegyék po-
zícióját, a pontvadászat listaveze-
tőjeként így is főesélyesnek számít. 
Az Argeș FC vendége lesz vasárnap, 
és egy döntetlen is elegendő szá-
mára a feljutáshoz. Amennyiben az 
aradiak kikapnának, akkor a szin-
tén vasárnap 18.30-kor rendezendő 
Rapid–Turris és a Mioveni–Petrolul 
találkozók végeredményeitől függ a 
sorsuk, és legrosszabb esetben az 
osztályozót érő harmadik hellyel 
vigasztalódhatnak. Az összetett-
ben négy mérkőzés után az UTA 29 
ponttal áll az élen, mögötte Mioveni 
(27), Argeș FC (26), Turris Oltul (25), 
Rapid (24) és Petrolul (22) a sorrend. 
Érdekesség, hogy a playoffb  an kizá-

rólag a vendégcsapatok nyertek ed-
dig, a nézők nélkül, zárt kapuk mö-
gött zajló összecsapások házigazdái 
ez ideig nem tudták otthon tartani a 
három pontot. Ismeretes, hogy a fel-
jutást jelentő első két hely sorsáról, 
illetve az osztályozót érő harmadik 
hely birtokosáról a járvány miatt 
döntenek körmérkőzéses rájátszás 
során. A Liga 2-ből senki sem esik ki 

a szezon végén, és az „alsóház” szá-
mára már korábban befagyasztották 
az idényt. A másodosztályba való 
feljutásért rendezendő osztályo-
zó első mérkőzései augusztus 5-én 
lesznek, miközben a visszavágókat 
augusztus 9-én rendezik. Az erdélyi 
csapatok közül a Nagybányai Mina-
ur a Lénárdfalva gárdájával találko-
zik majd.

„Kifolyt” a Petrolul a feljutási harcból

 » Az UTA főesé-
lyesnek számít a 
feljutásért folyta-
tott versenyben.
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