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mert például megengedték, hogy zárt 
térben a színházakat látogathassák a né-
zők, akkor a nyílt térben a labdarúgó-mér-
kőzésekre a távolság betartásával miért 
nem engedélyezik a belépésüket? Nálunk 
nagyjából háromszázan szoktak jönni a 
meccseinkre, simán elférnének úgy, hogy 
egymástól két-három méterre ülnek. Saj-
nos Romániában ez már megszokott do-
log, hogy furcsa döntéseket hoznak, de 
bízunk benne, hogy a kormány megenge-
dőbb lesz ezen a téren is” – zárta az SZFC 
klubmenedzsere.

Merőben más a helyzet a megyei lab-
darúgó-bajnokságokban, ahol egyelőre 
nem lehet biztosan tudni, hogy mikor 
kezdődhet el az új szezon. Tamás Zoltán, 
a Hargita Megyei Labdarúgó Egyesület 
elnöke elmondta, a csapatok közül szinte 
mindenki, összesen 57 csapat beneve-
zett az augusztus eleji határidőig, mind 
a megyei, mind a körzeti bajnokságokba. 
Ellenben addig, amíg létezik a protokoll a 
bajnokságok újrakezdésére, amely előírja 
a kötelező tesztelést tizennégy napon-
ként, a csapatok nem tudják vállalni az 
indulást. Nemcsak Hargita megyében, ha-
nem az egész ország területén ez a helyzet 
a megyei bajnokságok szintjén, sehol nem 
indult el a szezon. „Amíg ezen a protokol-
lon nem változtatnak olyan szempontból, 
hogy a bizonyos intézkedések betartásán 
kívül eltekintsenek a tesztek elvégzésétől, 
semmiképpen nem szervezhetjük meg 
a bajnokságokat. Ennek ugyanis olyan 
anyagi háttere van, amit a csapatok egyál-
talán nem bírnak” – tette hozzá az elnök.

A tervek szerint szeptember 15-e után 
kezdődhetne el a szezon, ha lenne va-
lamilyen szintű könnyítés, de nem úgy 
néz ki, hogy ez megvalósul. Leghama-
rabb október 1-je után indulhatnak újra 
a bajnokságok, amennyiben akkor tény-
legesen lesznek enyhítések.

„Tizenöt naponként vannak az eny-
hítések, reméljük, hogy októberben el-

kezdődhet az idény. Amikor bejelentik, 
hogy nem kötelező a tesztelés, a legkö-
zelebbi hétvégén meg is kezdjük a baj-
nokságokat. Amennyiben októberben 
elindulnának a meccsek, nem lesz vál-
tozás a bajnokságok lebonyolításában, 
így az elmúlt években megszokott for-
mában szervezzük meg a sorozatokat, 
de ha csak nagyon későn, esetleg csak 
tavasszal lehetnek újra mérkőzések, ak-
kor nyilvánvaló, hogy módosítás lesz” 
– nyilatkozta Tamás Zoltán. Kiemel-
te, mindenki nagyon akarna játszani, 
sokan érdeklődnek, a csapatok közül 
többen elégedetlenek, mert például a 
nagy bevásárlóközpontokban minden 
lehetséges, alsóbb szinten pedig futbal-
lozni sem lehet. Sajnos a bajnokságok 
újraindulásába még a szövetség sem 
tud beleszólni, mivel az egészségügyi 
minisztérium előírásait kell követni.

A kispályáson még egyet toltak

Szokás szerint szeptember elején útjára 
indult a labda a futsalélvonalban, ezút-
tal viszont biztosan csúszik a rajt. Igaz,  
hivatalos bejelentés még nincs, a csa-
patvezetők egyeztetése alapján október 
elején vághatnak neki az új kiírásnak.

Az FK Székelyudvarhely vezetője, 
egyben trénere is, Jakab Zoltán elmond-
ta, együttese egy hónappal ezelőtt kezd-
te el a felkészülést a szezonra, ahogy 
ezt az élvonal további hét együttese 
is nagyrészt megtette. „Egyelőre nem 
tudunk mást tenni, mint hogy az elő-
írások betartása mellett edzünk. Nincs 
módunkban edzőmeccseket beiktatni, 
mert teremsportról van szó, így nagyon 
szigorú szabályok vannak. A mostani 
álláspont szerint október elején a Ro-
mán Kupa négyes döntőjével indulna a 
teremlabdarúgók 2020–2021-es idénye, 
aztán pedig a pontvadászat” – mondta 
el felkeresésünkre.

A Román Labdarúgó-szövetség 
(FRF) futsal szakosztályának vezetői 
úgy alakítják majd ki az 1. Liga me-
netrendjét, hogy a klubok egy teszt-
tel (amely 14 napra érvényes) három 
mérkőzést tudjanak lejátszani. Az őszi 
idényt így az együttesek három teszte-
léssel letudják, a versenykiírás szerint 
mindenki legalább húsz találkozót ját-
szana az idényben, a bajnokcsapatnak 
pedig a döntővel meglenne a huszon-
két-huszonhárom összecsapás – vagyis 
a minimális meccsszám, hogy aranyér-
mest tudjanak hirdetni.

Érdekesség, hogy az élvonalban há-
rom székelyföldi csapat is ott lesz: az ud-
varhelyi mellett a Csíkszeredai Imperial 
Wet és a Kézdivásárhelyi SE. Jakab hoz-
zátette, egyelőre szó sincs arról, hogy a 
2. Liga (ahol ugyancsak több székelyföldi 
gárda érdekelt) miként tudna elindulni, 
ahogy az országos ifj úsági bajnoksággal 
kapcsolatosan is az iskola megkezdé-
sét várják – talán az hozhat enyhítést a 
meccsszerevezésekkel kapcsolatosan.

Most zárják le az idényt

Az asztaliteniszezőknek is sokat kellett 
kivárniuk. Az igaz, hogy négy hónapja 
elkezdhették az edzéseket – valamelyest 
jobb elbírálásban részesültek, mint a 
többi teremsport, mivel az egyéni sport-
ág kategóriájába kerültek. Versenyezni 
azért nem tudtak, a szakág szövetségé-
nek döntése értelmében a napokban zár-
ják a 2019–2020-as bajnokságot.

A sportágban őszi és tavaszi torná-
kat rendeznek, az előbbit természetesen 
megtartották, az utóbbira pedig eddig 
kellett várni. Szeptember elejétől előbb 
a harmad-, majd a másodosztály me-
zőnye tudta le a találkozókat, 10-étől 
pedig a legjobbakon, a Szuperligán a 
sor, hogy kialakítsák a végső rangsort.

A férfi  mezőny egyetlen erdélyi csa-
pata, a Székelyudvarhelyi ISK-SZAK a 
harmadik helyről várja a folytatást. „Már 
nagyon akarjuk, hogy játszhassunk. Egy 
helyszínre, Izvorani-ban tudjuk le a tor-
nát. Az olimpiai központba az edzők, 
játékosok csak negatív koronavírusteszt-
tel mehetnek be, ott is maradnak, nem 
szabad ki-be menni sehova sem. Mind a 
B, mind az A osztály zökkenőmentesen 
zajlott, remélem, hogy ez nálunk sem 
lesz másképp” – vázolta fel a székelyföl-
di gárda vezetője, edzője, György István.

Az udvarhelyi klub erős utánpót-
lás-korosztállyal rendelkezik, számukra 
a leállást követően csak az edzések je-
lentették a folytatást. A szakszövetség az 
ifi  bajnokságokat felfüggesztette, itt is az 
iskolakezdés jelentheti a megoldást.

Kosárkarantén 
– kérdőjeles idénykezdés

Az élvonalbeli bajnokságban érdekelt 
három székelyföldi kosárlabdacsapat-
nál, a Sepsi-SIC-nél, a Kézdivásárhelyi 
SE-nél és a VSK Csíkszeredánál már 
zajlik a felkészülés a kérdőjelekkel teli 
következő szezonra. A jelenlegi állás 
szerint a nőknél és a férfi aknál is októ-
berben kezdődne az idény, a Románia 
Kupa első tornájával.

Az érvényben lévő határozat szerint a 
versenysorozatokat kizárólag tornarend-
szerben bonyolíthatják le, ami előtt a 
csapatokat két hét karanténra kötelezik. 
Mint arra Lászlófy Botond, a VSK Csík-
szereda vezetőedzője felhívta fi gyelmün-
ket, a protokoll szövege nem egyértelmű, 

többféleképpen értelmezhető. A sport-
ági szövetség a karanténra vonatkozó 
részt első körben úgy interpretálta, hogy 
minden egyes esemény előtt alkalmazni 
kell, de Ionuț Stroe sportminiszter ezt a 
változatot – nem hivatalosan – megcá-
folta. Valószínűbb tehát, hogy a kéthetes 
karantént csak egyszeri alkalommal kell 
betartani, az idénykezdés előtt.

„Egyelőre újrabeiratkozás történt a 
Román Kupába, úgy körvonalazódik, 
hogy október 16-án lenne az első meg-
mérettetés. A 14 csapatos mezőnyt két 
csoportra osztanák, de még nincs leszö-
gezve, hogy milyen kritériumok alapján. 
A második kupatornát november köze-
pén rendeznék, szintén két csoportban. 
A legjobb nyolc játszana tovább a kupá-
ért, de helyosztókat is tartanának, hogy 
a csapatoknak legyen meg a megfelelő 
mérkőzésszámuk” – tudtuk meg László-
fytól.

Nagyban nehezíti a csapatok felké-
szülését, hogy a rendelkezés szerint 
barátságos meccseken vagy tornákon 
sem vehetnek részt, sőt egyelőre az 
öt-öt elleni játék sem engedélyezett az 
edzéseken. A csíki kosárlabdaklub több 
ízben is javasolta a szövetségnek, hogy 
amennyiben egyszeri karanténozást 
vezetnek be, hetente vagy kéthetente 
történő teszteléssel, a nemzeti liga for-
dulóit is elkezdjék idén, ám ezzel kap-
csolatosan még nincs konkrét döntés.

A nőknél szintén Román Kupa-tor-
nával rajtolna az új idény októberben, 
az Euroligába beiratkozott Sepsi-SIC vi-
szont már szeptember végén lejátszhatja 
első tétmérkőzéseit a 2020/2021-es idény-
ben. A főtáblára kerülésért a sepsiszent-
györgyi zöld-fehéreknek a Spar Gironát 
kell legyőzniük a kétfelvonásos selejte-
zőn. A Nemzetközi Kosárlabda Szövetség 
európai szekciójának vezetői múlt héten 
egyeztettek a kontinentális kupák lebo-
nyolításáról, amihez a női és a férfi  nem-
zeti liga versenynaptárát is igazítják.

A FIBA Europe továbbra is a szep-
tember végi idénykezdéssel tervez az 
Euroligában, a Sepsi-SIC 23-án fogad-
hatja spanyolországi riválisát, a kata-
lóniai visszavágót pedig 30-án rendez-
heti – a dátumok ugyanakkor még nem 
tekinthetők véglegesnek. Rusz István 
klubmenedzser megkeresésünkre el-
mondta, a háromszéki csapat célkitűzé-
sei változatlanok, a kupa és a bajnokság 
megnyerése mellett szeretnének helyt-
állni az európai porondon.

A Kézdivásárhelyi SE az elmúlt idény-
ben meglepetéscsapatként jutott a négy 
közé a Román Kupában, most azonban 
kérdéses a KSE részvétele a sorozatban. 
Lénárt Adolf szakosztályvezető szerint 
a mostani rendelettel felborították a ki-
sebb költségvetésű klubok előzetes szá-
mításait, mivel a jelenlegi körülmények 
akár megtriplázhatják a költségeket. A 
KSE kerete kialakulóban van, a legjelen-
tősebb újdonság, hogy nyolc külföldön 
eltöltött év után hazatér nevelőegyesü-
letéhez a felnőtt román válogatott Lénárt 
Paula, aki Magyarországon és az Egye-
sült Államokban kosárlabdázott.

A KSE szeretné folytatni azon fi lozófi -
áját, hogy elsősorban fi atal, környékbe-
li lányokra alapozza keretét, és csak a 
hiányposztokra szerződtet légiósokat. 
A legutóbbi hírek szerint a bajnokság 
kezdési időpontja október elejéről no-
vemberre tolódik a járványhelyzet miatt. 
A lebonyolítási rendszer is változhat, a 
heti egy-két mérkőzés helyett többnapos 
teremtornákat rendezhetnek.

Fontos, hogy 
vegye minden-
ki komolyan a 
szabályokat. 
A játékosok 
és a stábtagok 
felelőssége a 
legnagyobb, 
hiszen nél-
külük nincs 
bajnokság, 
így nekik kell 
legjobban 
vigyázniuk 
egészségükre 
és környeze-
tükre.




