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• Több mint féléves kényszerszünet után újra közös felkészülést tarthat-
nak a küzdősportokban érdekelt versenyzők, az újabb kormányrendelet 
ugyanis eltörölte az eddigi korlátozásokat.

H O R V Á T H  B Á L I N T  O T T Ó

A régóta várt enyhítésről a 
román ifj úsági és sportmi-
niszter, Ionuț Stroe számolt 

be a közösségi médiában. Közölte, a 
küzdősportok, mint a birkózás, csel-
gáncs vagy ökölvívás, újrakezdhetik 
a tevékenységüket a minisztérium 
által megfogalmazott szabályok sze-
rint. „Miután a határozat a napokban 
megjelenik a Hivatalos Közlönyben, 
a román ifj úsági és sportminiszté-
rium, illetve az egészségügyi mi-
nisztérium kiadja közös rendeletét, 
amelyben részletezi, hogy a spor-
tolók milyen körülmények között 
végezhetik tevékenységüket” – írta 
Ionuț Stroe.

Az elmúlt időszakban a küzdő-
sportok képviselői nemtetszésük-
nek adtak hangot, hogy a korona-
vírus-járvány miatt érvényben lévő 
korlátozások következtében nem vé-
gezhetik tevékenységüket, holott 
szerte a világon már jóval korábban 
újrakezdték a teremben végezhető 

edzéseket. A sportágak elnökei ki-
fejtették, hogy nem tudtak specifi -
kus edzéseket tartani és belföldi 
versenyeket szervezni, a sportolók 
pedig hátrányban lesznek külföl-

di ellenfeleikkel szemben, amikor 
majd nemzetközi viadalokon vesz-
nek részt.

Gyarmati Ferenc, a Marosvásár-
helyi ISK birkózóedzője megkere-

sésünkre elmondta, nagy veszte-
ség volt számukra, hogy eddig a 
megengedett körülmények között, 
a távolság betartásával tartották 
az edzéseket. „Mivel küzdősportról 
van szó, nem lehetett sokáig fi zikai 
kontaktus nélkül készülni. Már alig 
várjuk, hogy a birkózószőnyegre 
lépjünk és végezhessük a fogásgya-
korlatokat.” Rámutatott, hogy kül-

földön és a környező országokban 
már nagyon régóta megkapták az 
engedélyt az újrakezdésre, és mivel 
az ISK-nál nagyon sok érmet nyert, 
illetve válogatottban szereplő ver-
senyző van, nagy lemaradás lett 
volna számukra, ha nem tudnának 
normális edzéseket végezni.

Az elismert nemzetközi játékve-
zető ismertette, idén csak december-
ben junior és felnőtt világbajnokság 
szerepel a nemzetközi verseny-
naptárban, a többi eseményt mind 
törölték. Ezeknek a megrendezése 
is egyelőre kétséges, minden attól 
függ, hogyan alakul a fertőzések 
száma a világon. „Meglátásom sze-
rint sajnos ezek sem lesznek meg-
tartva, de ha mégis, akkor két és 
fél hónapos felkészülési időszak áll 
a rendelkezésünkre, ami remélem, 
hogy elég lesz. Amennyiben ebben 
az évben semmilyen megmérette-
tés sem lesz, jövőre behozhatjuk 
a lemaradást, és akárcsak eddig, 
ismét ott lehetünk a nemzetközi él-
mezőnyben” – nyilatkozta Gyarmati 
Ferenc.

12.00 Tenisz, WTA-torna, Róma (Digi Sport 2, Digi Sport 4)
12.00 Tenisz, ATP-torna, Róma (Eurosport 2)
13.10 Kerékpározás, Tour de France (Eurosport 1)
17.00 Férfi kézilabda, Nemzeti Liga: Torda–Steaua (TVR 1)
17.30 Labdarúgás, NB I.: Kaposvár–Debrecen (M4 Sport)
18.25 Férfi kézilabda, Nemzeti Liga: Focșani–Dinamo (TVR 1)
19.45 Férfi kézilabda, BL: Brest–Vardar (Digi Sport 3, Look Plus)
20.00 Labdarúgás, BL: Ferencváros–Dinamo Zagreb (M4 Sport)
20.00 Labdarúgás, Angol Ligakupa: West Bromwich–Harrogate 
           (Digi Sport 4)
21.45 Férfi kézilabda, BL: Nantes–Veszprém (Digi Sport 3, Look Sport 2)
21.45 Férfi kézilabda, Bajnokok Ligája: Flensburg–Kielce (Look Sport)
22.00 Labdarúgás, Ligue 1: Paris SG–Metz (Digi Sport 2, Look Plus)
22.15 Labdarúgás, Angol Ligakupa: Everton–Salford (Digi Sport 4)

• S P O R T E S E M É N Y E K  A  T E L E V Í Z I Ó B A N  

Bölöni László távozik a Genttől
Hétfő délután több belga sportportál is közölte, hogy Bölöni László 25 
nappal kinevezése után távozik a belga élvonalbeli Gent csapatától. A 
marosvásárhelyi edző a Nemzeti Sport megkeresésére megerősítette 
a hírt. A 67 éves szakember elmondta, hogy számos nagy probléma 
jelentkezett az együttműködés során, mindkét fél úgy vélte, hogy jobb, 
ha a közös munka megszűnik, így talán a problémák is könnyebben 
megoldódhatnak Gentben. Egybehangzó belga sajtóhírek szerint az 
edző és a labdarúgók nem találták a közös hangot. Bölönit augusztus 
20-án nevezték ki a csapat élére. Három bajnoki mérkőzésen irányítot-
ta a csapatot: a Mechelen ellen összejött a siker, ám korábbi klubja, az 
Antwerp, valamint az AS Eupen ellen vereséget szenvedett. Utódja Wim 
De Decker, az eddigi segédedző lesz, aki játékosként egyszer szere-
pelhetett a belga válogatottban. Ez volt Bölöni László edzői pályafu-
tásának harmadik belgiumi állomása. 2009-ben a Standard Liege-zsel 
bajnoki címet és Szuperkupát nyert, majd az elmúlt idényben az 
Antwerpet kupadöntőbe vezette, igaz, a finálét már nélküle nyerte meg 
az együttes, mert közben lejárt a szerződése. Nem ez a klub első edző-
váltása az idényben: a csapat gyengén kezdett, az első két bajnokiját 
egyaránt 2–1-re elvesztette, így a vezetőség bizalma megingott Jess 
Thorupban, akit augusztusban menesztettek.

• RÖVIDEN 

T avaly nyáron a Dinamo Zagreb 
búcsúztatta az FTC labdarú-

gócsapatát a Bajnokok Ligája selej-
tezőjében. Szerhij Rebrov legénysé-
ge egymeccses párharcban vághat 
vissza a horvát futball legismertebb 
együttesének az egy évvel ezelőtti, 
fájdalmasan sima vereségért.

A svéd Djurgardens kiejtése után 
a magyar bajnok glasgow-i bravúrral 
jutott tovább a selejtező harmadik 
fordulójába, Sigér Dávidék emlékeze-
tes diadalt arattak a Celtic Parkban. 
A legutóbbi BL-szezonban főtáblás 
Dinamo Zagreb ezúttal is a második 
körben csatlakozott a selejtezőhöz. A 
kékek büntetőpárbajjal nyertek Ko-
lozsváron, a CFR nem tudta kihasz-
nálni, hogy a második félidő elejétől 
emberelőnyben játszott.

A Ferencváros tavaly is a harma-
dik fordulóban találkozott horvát 

ellenfelével. A zágrábi első mérkőzé-
sen a zöld-fehérek reménykeltő két-
gólos döntetlent értek el, a Groupa-
ma Arénában rendezett visszavágón 
azonban teljesen a vendégek akara-
ta érvényesült: a Dinamo kiütéses, 
4–0-s sikerrel ment tovább. 

 A ma 20 órakor kezdődő budapesti 
találkozón aligha ismétlődik meg a ta-
valyi eredmény, bár papíron valamivel 
a horvátok tűnnek esélyesebbnek, az 
FTC az előző körben is bizonyította, 
hogy képes meglepetést okozni.

Szerhij Rebrov csapata könnyed, 
ötgólos győzelemmel hangolt a nagy 
jelentőségű mérkőzésre, a címvédő a 
koronavírus által megtizedelt Paksi 
FC-t ütötte ki az NB I negyedik fordu-
lójában. A Fradi két győzelemmel és 
egy döntetennel második a listave-
zető MOL Fehérvár mögött, de még 
be kell pótolnia a DVTK elleni hazai 

mérkőzését, amelyet a második for-
dulóból halasztottak el.

A Dinamo Zagreb négy forduló 
után hibátlan mérleggel vezeti a hor-
vát élvonalat, Zoran Mamic labdarú-
gói hétvégén a Hajduk Split otthoná-
ban nyertek 2–1-re.

„A Ferencvárosnak arra kell fi -
gyelnie, hogy a Dinamo minden 
egyes hibát könyörtelenül kihasz-
nál, valószínűleg a szerdai meccs 
eredménye is azon múlik majd, hogy 
melyik együttes hibázik kevesebbet” 
– jelentette ki az M1 aktuális csa-
tornának Gyurcsó Ádám, a splitiek 
18-szoros magyar válogatott közép-
pályása, aki kis híján végigjátszotta 
a szombati bajnokit.

A Ferencváros stadionjában a né-
met Tobias Stieler fújja majd a sípot, 
az összecsapást az M4 Sport közvetíti 
élőben. (Orbán Zsolt)

A Román Labdarúgó-szövetség 
(FRF) döntése értelmében szep-

tember végén elrajtol az U19-es és 
U17-es labdarúgó Elitliga. Az ifi baj-
nokságban az ország 24 legjobb aka-
démiája vehet részt, amelyet a szak-
szövetség anyagilag is segít.  Minden 
első és második ligás klub, amelynek 
utánpótláscsapata benevez a bajnok-
ságba, 4000 euró költségvetés-kiegé-
szítésben részesül, melyet korona-

vírus-tesztelésre fordíthat. A többi 
részt vevő gárda, amely nem részesül 
az UEFA szolidaritási alapjából, 12 
500 euró támogatást kap az FRF-től 
az U17-es és U19-es Elitliga-részvétel-
hez, illetve megkapja a 4000 eurós 
támogatást is a koronavírustesztekre 
– írja a szövetség közleménye.

Az FK Csíkszereda ifj úsági együt-
tesének szakmai igazgatója, Dusinsz-
ki Zoltán a klub hivatalos oldalán köz-

zétett nyilatkozata szerint kifejtette, 
várták a bajnoki rajtot. „Örvendünk, 
hogy csapataink ismét versenyezhet-
nek. Nagyon várjuk az első hivatalos 
mérkőzést, miután tavaly novem-
berben játszottuk az utolsó bajnoki 
meccsünket. A felkészülési időszak 
alatt mindenki elvégezte a munkát, és 
most várjuk az eredményt is” – fejtet-
te ki. A csoportok beosztásáról a na-
pokban dönt a szakszövetség. (J. Cs.)

Visszavághat a Fradi

Elindulhat a foci Elitliga

Zöld jelzés a küzdősportoknak
Behozni a lemaradást, ez lesz a következő időszak célja

Újra gyakorolhatják a fogásokat a birkózók

▴  K O R Á B B I  F E L V É T E L :  E R D É L Y  B Á L I N T  E L Ő D




