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Szeptemberben lesz
Románia körversenye
Szeptember 8–13-án rendezi meg 
Románia Kerékpáros Körverse-
nyét a hazai szövetség. Az 53. 
kiírásához érkezett nemzetközi 
viadalra mintegy húsz csapatot 
várnak idén, a szervezet közlemé-
nye alapján pedig több mint 800 
km-es lesz az idei táv. „Érdekes 
lesz, mint korábban is volt. Látvá-
nyos útvonalat terveztünk, az öt 
szakasz során pedig a Transzfoga-
rason is áthalad majd a mezőny” 
– mondta Novák Károly Eduárd, 
a sportszervezet vezetője. Az idei 
verseny Temesvárról rajtol, majd 
Nagyvárad, Kolozsvár, Marosvá-
sárhely, a Szent Anna-tó, Brassó 
és Curtea de Argeș érintésével 
Bukarestben lesz a „befutó”.
 
A női világelső nem vállalja
a US Opent
A világelső Ashleigh Barty nem 
vesz részt az idei amerikai nyílt 
teniszbajnokságon. „A csapatom-
mal úgy döntöttünk, nem utazunk 
ez az Egyesült Államokba sem a 
US Openre, sem az azt felvezető 
tornára” – fogalmazott az ausztrál 
játékos. Barty hozzátette, mivel 
mindkét viadalt szereti, nehéz 
döntést kellett meghoznia, ám a 
szerinte jól érzékelhető veszélyek 
miatt nem érezné magát bizton-
ságban. Ott lesz ugyanakkor a US 
Openen Oszaka Naomi, a viadal 
2018-as bajnoka. A japán játékos 
menedzsmentje által kiadott köz-
lemény szerint ugyan az előzetes 
nevezési listán nem szerepel, 
de várhatóan a Grand Slam-tor-
nát felvezető, a járványhelyzet 
miatt Cincinnatiből New Yorkba 
áthelyezett versenyen is indul. A 
US Open augusztus 31-én nézők 
nélkül rajtol, szigorú járványügyi 
óvintézkedések közepette.
 
Milliárdokat oszt szét a FIFA
A Nemzetközi Labdarúgó-szö-
vetség (FIFA) tanácsa másfél 
milliárd dolláros támogatást oszt 
szét az országos és kontinentális 
tagszervezetek között. A szerve-
zet közleménye szerint a koro-
navírus-járvány miatt mind a 211 
országos szövetség egymillió dol-
lárt kap „a labdarúgás védelme 
és újraindítása” érdekében, emel-
lett ötmillió dolláros, kamatmen-
tes hitelt is biztosítanak azoknak, 
akiknek arra szüksége van. A 
FIFA később minden szövetség-
nek további 500 ezer dollárt utal, 
amelyet a női labdarúgásra kell 
fordítaniuk. A hat kontinentális 
szövetség további két-kétmillió 
dollárhoz jut. A világszervezet 
reményei szerint ezek az össze-
gek a profi  labdarúgás mellett az 
utánpótlásképzés helyreállításá-
ban is segítenek majd.
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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.

Megnyújtaná a szezont a Hiva-
tásos Labdarúgóliga (LPF), hogy 
a Liga 1-es bajnokság alsóházi 
rájátszása is a pályán fejeződ-
jön be. Arra kéri a sportági 
szövetséget, hogy augusztus 
18-án kelljen csak befejezniük a 
pontvadászatot, mert akkor az 
eddig elmaradt mérkőzéseket is 
be tudnák pótolni.
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N em minden élvonalbeli klub-
nak tetszett a javaslat, de 
a Hivatásos Labdarúgóliga 

(LPF) csütörtöki közgyűlésen mégis 
arra a döntésre jutottak, hogy hosz-
szabbítást kérnek a Román Labda-
rúgó-szövetségtől (FRF) a szezon 
lezárásához a Liga 1-es bajnokság 
alsóházában. Eredetileg augusztus 
5-ig kellett volna véglegesíteniük az 
összetettet, de a koronavírus miatt a 
Dinamo több mérkőzését is el kellett 
napolni, azok pótlásához pedig au-
gusztus 18-ig tolnák ki a 2019–2020-
as idény befejezését. „A célunk 
továbbra is az, hogy a médiapart-
nerünkkel kötött megállapodásnak 
megfelelően az összes találkozót 
lejátsszuk. Ehhez a Dinamo mér-
kőzéseit is be kell pótolni, amihez 
a playoutnak később kellene véget 
érnie” – indokolta Justin Ștefan. Az 
LPF főtitkára hozzátette, hogy ez a 
halasztás azt jelentené, hogy az él-
vonalbeli szerepelésért augusztus 
21-én rendeznék az osztályozót, és 
augusztus 22-én már kezdődhet-
ne is a 2020–2021-es szezon – vagy 
esetleg elhalasztanák annak első 
fordulóját az augusztus 29-i hét-
végére. „A végső döntés a Román 
Labdarúgó-szövetség végrehajtó 
bizottságán múlik” – hangsúlyozta. 
A szezon meghosszabbítása esetén 
ugyanakkor már szankciókat is ki-
rónak abban az esetben, ha újabb 
fertőzés akadályozná a meccsren-
dezést, ha viszont az FRF elutasítja 
az LPF kérését, úgy vonalat húznak, 
és a Dinamo a zöldasztalnál elve-
szítheti a le nem játszott meccseit.

A Román Labdarúgó-szövetség 
ügyvezetése augusztus 3-án ül ösz-
sze, aznap, amikor a felsőházi 
rájátszásának le kell zárulnia, és 

AUGUSZTUS 18-RA MÓDOSÍTANÁK AZ ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS LEZÁRÁSÁNAK HATÁRIDEJÉT A LIGA 1-BEN

Hosszabbítást „fújna” a fociliga

Tovább rúgnák a labdát. Az FRF döntésétől függ az alsóház sorsa

 » „A célunk 
továbbra is az, 
hogy a média-
partnerünkkel 
kötött meg-
állapodásnak 
megfelelően az 
összes találkozót 
lejátsszuk. Ehhez 
a Dinamo mérkő-
zéseit is be kell 
pótolni, amihez 
a playoutnak 
később kellene 
véget érnie” – 
indokolta Justin 
Ștefan, az LPF 
főtitkára.

a nemzetközi klubtornákon indu-
ló csapatokat meg kell nevezni az 
Európai Labdarúgó-szövetségnél 
(UEFA). Addig az eredeti tervek sze-
rint ütemezték be a mérkőzéseket a 
Liga 1-ben. Az alsóházban a 13. fordu-
ló következik, amikor is szombaton 
Clinceni–Hermannstadt (16.30) és 
Viitorul–Sepsi OSK (19) összecsapá-
sok lesznek, majd vasárnap Iași–Târ-
goviște (14 óra) párosításban kellene 
pályára lépniük a csapatoknak. A 
Voluntari–Dinamo találkozót is va-
sárnapra tervezték még csütörtökön, 
ugyanakkor a sereghajtó bukares-
tieknek a zárófordulóban esedékes 
Viitorul elleni találkozójuk után a 
Târgoviștei Chindia, a Hermannstadt 
és a Sepsi OSK elleni összecsapása-
ikat is be kellene pótolniuk. Előbbi 
két csapat ellen két-két mérkőzésük 
maradt el, miközben a szentgyörgyi-
ek ellen a 12. fordulóban nem tudtak 
pályára lépni. Ez amúgy hétközi etap 
volt, amikor is szerdán a Chindia 3-1-
re nyert otthon a Clinceni ellen, míg a 
Hermannstadt 2-0-ra legyőzte hazai 
környezetben a már biztos playoutel-
ső Viitorult. A Iași–Voluntari össze-
csapást lapzártánk után fejezték be.

Ami a felsőházat illeti, ott az utol-
só forduló következik. A Botoșa-
ni–Medgyes mérkőzés szombaton 
21.30-kor lesz, és hétfőn rendezik a 
Craiova–Kolozsvári CFR rangadót 
20.30-kor, ugyanakkor az FCSB–Ast-

ra összecsapás számára lapzártánk-
kor még nem találtak időpontot. 
Az ismeretes, hogy a CFR pénteken 
20.30-kor pótolja be a nyolcadik 
fordulóból elmaradt összecsapását 
az FCSB vendégeként, van viszont 
egy elmaradt mérkőzése a Craiová-
nak is az Astra ellen. Ezt ugyancsak 
pénteken pótolnák, de azt csakis a 
giurgiui klubnál zajló epidemiológi-
ai vizsgálattól, illetve a csütörtökön 
elvégzett teszteredményektől függ. 
Ismeretes, hogy ez a mérkőzés elő-
ször a craiovaiaknál diagnosztizált 
Covid-pozitív eset miatt maradt el, 
majd az Astránál mutatták ki a fer-
tőzést egy játékosnál. Justin Ștefan 
szerint, ha a giurgiuiak fi ókcsapata 
egészséges, és ha a közegészségügyi 
hivatal rábólint, akkor kiállhatnak 
az oltyánok ellen.

Tény, hogy a Craiovának jelenleg 
egy pont az előnye a CFR-rel szem-
ben a playoff  összetettjének élén. 
Amennyiben mindkét csapat meg-
nyeri az elmaradt mérkőzését, ak-
kor az egymás elleni összecsapásuk 
eredménye dönt a bajnoki cím sor-
sáról, ha viszont a Craiova begyűjti 
könnyedén a három pontot az Astra 
második számú csapata ellen – vagy 
esetleg kilobbiza, hogy a zöldasztal-
nál nyerjen –, miközben a kolozsvá-
riak sikerének gátat szab a fővárosi 
együttes, úgy az utolsó forduló tét 
nélkül marad.
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Régiókba csoportosítva, minitor-
nák révén rendezik ezúttal a se-

lejtezőket a harmadosztályos labda-
rúgó-bajnokságba való feljutásért. Az 
első mérkőzéseket augusztus elsején 
rendezik. Akkor lesz egyebek mellett 
a Nagyváradi AC-t is soraiban tudó 
2-es régió A csoportjában a Szatmár-
németi–Dés találkozó Zilahon, de 
például a Sepsiszentgyörgyi Sepsi 
OSK fi ókcsapata, a Brassói Corona, 
a Nyárádtő, a Disznód vagy éppen a 
Gyergyói VSK csapatai is érintettek 
az augusztus 9-én záruló kvalifi ká-

ciókban. A hargitaiak egyébként 
csütörtökön kora délelőtt estek át a 
második koronavírus-tesztelésen, és 
mindenki arra számít, hogy az el-
sőhöz hasonlóan ezek is negatívak 
lesznek. A céljuk természetesen a fel-
jutás már csak azért is, mert jövőre, 
2021-ben ünneplik az első gyergyó-
szentmiklósi labdarúgócsapat meg-
alapításának százéves évfordulóját, 
és a centenáriumhoz méltó lenne, 
ha ismét a harmadik vonalban szere-
pelhetne a város csapata. A tesztelés 
minden csapat számára kötelező, így 
ez alól a NAC sem mentesült. Ők az 
idei 110 éves évfordulót koronáznák 

meg feljutással, ugyanakkor meglá-
tásuk szerint mind a szatmári, mind a 
dési együttesek esélyesebbek náluk. 
„Figyelembe véve a költségvetéseket 
és a játékoskereteket, akkor nem mi 
vagyunk az esélyesek, de szerintem 
fi atalsággal és odaadással kompen-
zálhatjuk a hiányosságokat” – véle-
kedett a váradi együttest elnöklő Flo-
rin Mal. A tizennégy, háromcsapatos 
csoportból a körmérkőzések után 
a győztesek jutnak fel a Liga 3-ba. 
A semleges pályán zajló tornákon au-
gusztus elseje után augusztus 5-én és 
9-én rendeznek mérkőzéseket – né-
zők nélkül – 17.30-tól.

A Liga 3-ért játszanak a megyei bajnokok

 » A tizennégy 
háromcsapatos 
csoportból a 
körmérkőzések 
után a győztesek 
jutnak fel a Liga 
3-ba.




