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Adrian Falub lemondott
tisztségéről Kolozsváron
Lemondott tegnap a Kolozsvári 
Universitatea másodosztályos lab-
darúgócsapatának vezetőedzője, 
Adrian Falub. A 49 éves szakember 
irányítása alatt a 2020–2021-es 
idény eddigi három fordulója 
során két vereség mellett csak 
egyszer tudtak győzni. Falub tavaly 
szeptemberben Cristian Dulcát 
váltotta a kispadon, de a korona-
vírus-járvány miatt átszervezett 
kiírás során nemcsak a márciusi 
kényszerpihenőig játszhattak, mert 
a nyári folytatáshoz nem szerepel-
tek a legjobb hat együttes között. 
A Szamos-partiak szeretnének fel-
jutni az élvonalba, ehhez pedig Edi 
Iordănescut szemelték ki új edző-
nek, de sajtóinformációk szerint 
Costen Enache neve is felmerült 
Falub lehetséges utódaként. A Liga 
2-es bajnokság harmadik fordulója 
lapzártánk után a Petrolul–Temes-
vári Ripensia találkozóval zárult. 
Hétfő este a Temesvári ASU Poli 
2-1-re legyőzte hazai környezetben 
a Konstancai Farult.
 
Tesztelési támogatás
az utánpótláscsapatoknak
Egyenként négyezer eurós támo-
gatást kapnak a koronavírustesz-
tek elvégzéséhez azok a klubok, 
amelyek benevezik utánpótláscsa-
pataikat a hazai U17-es és U19-es 
elitligába – jelentette be a Román 
Labdarúgó-szövetség. A korosz-
tályos tornák szeptember 26-án 
kezdődnek, a szereplésre pedig a 
legjobb huszonnégy akadémiával 
rendelkező klub jogosult. A neve-
zési szándékot írásban kell jelezni, 
ma estig.
 
Honosítás ellen tiltakoznak
a román fociultrák
Az „Egyesüljetek a trikolór alatt” 
elnevezésű szurkolói csoport 
közleményben tiltakozik az ellen, 
hogy honosított, külföldi játékosok 
bekerüljenek Románia labdarú-
gó-válogatottjába. Az ultrák Mario 
Camora, a Kolozsvári CFR nemrég 
román állampolgárrá vált portugál 
játékosának esetleges meghívá-
sa ellen emeltek szót, mert mint 
hangsúlyozzák: tisztelik a futballis-
tát, de szerintük a válogatott nem 
klubcsapat, ezért csakis román 
labdarúgóknak kellene ott szere-
pelniük. Úgy vélik, hogy bármi-
lyen „idegen” természetellenessé 
tenné a „nemzeti csapatot”. Tény, 
honosított játékos eddig soha nem 
szerepelt Románia futballváloga-
tottjában, Camora lehetne az első, 
ugyanakkor etnikai téren igencsak 
színes volt az ország válogatottja, 
hiszen a történelem során renge-
teg romániai magyar vagy német 
játékos megfordult benne. Elég, 
ha a közelmúltból említjük Bölöni 
Lászlót vagy Selymes Tibort, vagy 
ha visszatekintünk a kezdetekre, 
amikor 1922-ben épp a „kisebbségi-
ek” voltak többségben.

 » V. NY. R.

Koronavírussal fertőződött meg az 
FCSB élvonalbeli labdarúgócsa-

patának hét tagja. A klub tegnapi be-
jelentése alapján a játékosok közül 
Andrei Mironnak lett pozitív a Co-
vid-tesztje, de a szakmai stáb hat tag-
jának a szervezetében is kimutatták 
a vírust. Anton Petrea vezetőedző, 
Thomas Neubert és Horea Codorean 
erőnléti edzők, Sorin Cristof kineto-
terapeuta, Bogdan Stoica videóelem-
ző és Marius Ianuli csapatmenedzser 
kényszerül emiatt önkéntes elkülöní-
tőbe, épp két nappal az Európa Liga 
második selejtezőköre előtt. Az érin-
tettek tünetmentesek, de természete-
sen egyelőre nem jelenthetnek meg 
a pályán, ezért a szerbiai kiszállásra 
is helyettesítőket kell biztosítania a 
klubnak. Az FCSB a Topolya (Backa 
Topola) csapatával találkozik csütör-
tökön, sajtóinformációk szerint az 

utánpótláscsapatot irányító Bogdan 
Vintilát bízzák meg a feladattal, se-
gítője pedig Mihai Pintilii lesz.

A Liga 1-es bajnokságban az FCSB, 
mint ismeretes, 2-1-re kikapott hét-
végén a Voluntari vendégeként, 
ezért három forduló után hat pont-
tal maradt az összetettben. A me-
zőnyben már csak a Craiovának hi-
bátlan a mérlege, miután hétfő este 
4-1-re nyert a Viitorul vendégeként. 
A konstancaiak, amúgy Gheorghe 
Hagi edző nélkül meglepően gyen-
gén teljesítenek. Eddig csak 1 pontot 
gyűjtöttek, és emiatt sereghajtók a 
mezőnyben.

A csütörtöki EL-selejtezőkben Ro-
mániából még a Botoșani érintett, mi-
közben a magyarországi együttesek 
közül a Honvéd és a Fehérvár vannak 
versenyben. Utóbbi viszont az FCSB-
hez hasonlóan épp tegnap tudta meg, 
hogy egyik játékosának pozitív lett a 
tesztje, Márton Gábor edző eredmé-

nye pedig kétes, ezért ő sem utazhat 
el a Hibernians elleni, máltai talál-
kozóra. „Az első tesztem orvosi meg-
fogalmazás szerint nem értékelhető 
eredményt mutatott ki. Ezután még 
kétszer ellenőrizték a mintát, mind-
kettő negatív lett. Ma (szerk. megj.: 
tegnap) újabb mintavételen estem át, 
ennek még várjuk az eredményét. Saj-
nos az UEFA vonatkozó rendelkezései 
miatt kilencvenkilenc százalék az esé-
lye annak, hogy nem tarthatok Máltá-
ra a csapattal. Átbeszéltük a stábbal, 
hogy mi a teendő, mindenki tudja 
a dolgát. Az a legfontosabb, hogy 
nélkülem is továbbjusson a csapat, 
amelyet távollétemben Szalai Tamás 
fog vezetni” – idézte a szakembert a 
fehérvári klub hivatalos honlapja.

A csütörtöki EL-selejtezők előtt ma 
a Bajnokok Ligája harmadik kvalifi -
kációs körét rendezik, amikor is a 
Ferencváros a Dinamo Zágrábot fo-
gadja, romániai idő szerint 20 órától.

Megfertőződött az FCSB edzői stábja

 » Az érintettek 
tünetmentesek, 
de természe-
tesen egyelőre 
nem jelenhetnek 
meg a pályán, 
ezért a szerbiai 
kiszállásra is 
helyettesítőket 
kell biztosítania 
a klubnak. KÜLÖNFÉLE

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

Fél év kényszerszünet után 
immár a küzdősportok kép-
viselői is megkapták a zöld 
jelzést ahhoz, hogy specifi kus 
edzéseket tarthassanak. A 
legfrissebb kormányrendelet 
lehetővé teszi számukra a 
hagyományos felkészülést, 
ugyanakkor egyelőre a lema-
radásukat kell ledolgozniuk a 
külföldiekkel szemben.

 » H. B. O. 

T öbb mint féléves kényszer-
szünet után újra közös felké-
szülést tarthatnak a küzdő-

sportokban érdekelt versenyzők, 
az újabb kormányrendelet ugyanis 
eltörölte az eddigi korlátozásokat.
A régóta várt enyhítésről a román 
ifj úsági és sportminiszter, Ionuț 
Stroe számolt be a közösségi médiá-
ban. Közölte: a küzdősportok, mint 
a birkózás, cselgáncs vagy ökölví-
vás, újrakezdhetik a tevékenységü-
ket a minisztérium által megfogal-
mazott szabályok szerint. „Miután 
a határozat a napokban megjelenik 
a Hivatalos Közlönyben, a román 
ifj úsági és sportminisztérium, illet-
ve az egészségügyi minisztérium 
kiadja közös rendeletét, amelyben 
részletezi, hogy a sportolók milyen 
körülmények között végezhetik te-
vékenységüket” – írta Stroe.

Az elmúlt időszakban a küzdő-
sportok képviselői nemtetszésük-
nek adtak hangot, hogy a koro-
navírus-járvány miatt érvényben 
lévő korlátozások következtében 
nem végezhetik tevékenységüket, 
holott szerte a világon már jóval 
korábban újrakezdték a teremben 
végezhető edzéseket. A sportágak 
elnökei kifejtették, hogy nem tud-
tak specifi kus edzéseket tartani és 
belföldi versenyeket szervezni, a 
sportolók pedig hátrányban lesz-
nek külföldi ellenfeleikkel szem-

ELKEZDŐDHETNEK AZ EDZÉSEK, A KÖVETKEZŐ IDŐSZAK CÉLJA BEHOZNI A LEMARADÁST

Zöld jelzés a küzdősportoknak

Visszatérés a szőnyegre. Újra gyakorolhatják a fogásokat a birkózók

 » „Mivel 
küzdősportról 
van szó, nem 
lehetett sokáig 
fi zikai kontaktus 
nélkül készülni. 
Már alig várjuk, 
hogy a birkó-
zószőnyegre 
lépjünk, és 
végezhessük a 
fogásgyakorla-
tokat” – mondta 
Gyarmati Ferenc, 
a Marosvásár-
helyi ISK birkó-
zóedzője.

ben, amikor majd nemzetközi via-
dalokon vesznek részt.

Gyarmati Ferenc, a Marosvásár-
helyi ISK birkózóedzője megkere-
sésünkre elmondta, nagy veszteség 
volt számukra, hogy eddig a meg-
engedett körülmények között, csak 
távolságtartás mellett edzhettek. 
„Mivel küzdősportról van szó, nem 
lehetett sokáig fi zikai kontaktus 
nélkül készülni. Már alig várjuk, 
hogy a birkózószőnyegre lépjünk, 
és végezhessük a fogásgyakorlato-
kat” – mondta. Rámutatott, hogy 
külföldön és a környező országok-
ban már nagyon régóta megkapták 
az engedélyt az újrakezdésre, és 
mivel az ISK-nál nagyon sok érmet 
nyert, illetve válogatottban szereplő 
versenyző van, nagy lemaradás lett 
volna számukra, ha nem tudnának 
normális edzéseket végezni.

Az elismert nemzetközi játékveze-
tő ismertette, idén csak a decembe-
ri junior- és felnőtt-világbajnokság 
szerepel a nemzetközi versenynap-
tárban, a többi eseményt mind tö-

rölték. Ezeknek a megrendezése is 
egyelőre kétséges, minden attól függ, 
hogyan alakul a fertőzések száma a 
világon. „Meglátásom szerint saj-
nos ezek sem lesznek megtartva, de 
ha mégis, akkor két és fél hónapos 
felkészülési időszak áll a rendelke-
zésünkre, ami remélem, hogy elég 
lesz. Amennyiben ebben az évben 
semmilyen megmérettetés nem lesz, 
jövőre behozhatjuk a lemaradást, és 
akárcsak eddig, ismét ott lehetünk a 
nemzetközi élmezőnyben” – nyilat-
kozta Gyarmati Ferenc.

A birkózók mellett a cselgán-
csozók sportági szövetsége bírálta 
legvehemensebben a hazai korláto-
zásokat, Cosmin Gușă a szervezet 
elnöke – mint ismeretes – koráb-
ban az illetékes hatóságokat okolta, 
amiért elbukták két kontinentális 
torna rendezési jogát. Úgy vélte, 
hogy a sporttárca diszkriminálja a 
küzdősportokat, holott az olyan csa-
patsportok, mint amilyen például a 
kézilabda, szintén nevezhető kon-
taktsportnak.
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