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• A Román Labdarú-
gó-szövetség végrehaj-
tó bizottsága október 
végén zöld utat adott 
a női foci második 
vonalának, így no-
vemberben elkezdőd-
hetnek a küzdelmek. 
A 2. Ligában ősszel 
tíz csapat lesz ott a 
rajtnál, tavasszal még 
heten csatlakoznak a 
mezőnyhöz.

JÓZSA CSONGOR,  ZÁTYI  TIBOR

É rdekes döntést hozott a vég-
rehajtó bizottság, hiszen a 
tárgyalások során egy olyan 

kompromisszumos megoldásra ju-
tottak, hogy a bajnokság elején azok 
a csapatok indulnak el, akik ezt vál-
lalni tudják, míg a többiek (főleg a 
koronavírus-járvány által leginkább 
sújtott területekről) márciusban csat-
lakoznak a mezőnyhöz.

Három csoportot hoztak létre, tíz 
együttes lesz ott a novemberi rajtnál, 
heten pedig márciusban kezdik a baj-
nokságot. A Székelyudvarhelyi Va-
sas Femina II. az 1-es csoportba ke-

rült, ahol a Jászvásári Navobi, a Nicu 
Gane Fălticeni, a CSS Târgoviște és a 
Románvásári Sárga Rókácskák lesz-
nek az ellenfeleik. Az FK Csíkszereda 
és a Marosvásárhelyi Ladies a 2-es 
csoportban szerepel, mellettük az 
ACS Atletic Drobeta Turnu Severin, a 
Kolozsvári Olimpic Star és a Kolozs-
vári Olimpia II. alkotja ezt az ötöst. 
A csapatok háromszor találkoznak 
egymással, így mindegyik együttes 
12 mérkőzést tud le.

A hét gárda, amely csak március-
ban kezdi a bajnokságot, oda-visszavá-
gót játszik egymással. A 3-as csoport: 
Temesvári ASU Poli, Bukaresti Dream 
Team, Nagyváradi United, Bákói Mă-
gura, Atletic Club Onix, Luceafărul 
Filiași és Marosvásárhelyi VSK.

Az alapszakaszt rájátszás követi, 
ahová a három csoport első helye-
zettje és a 3-as csoport másodikja 
jut be, a play-off  első két helyezettje 
pedig feljut az élvonalba. A végre-

hajtó bizottság döntése értelmében 
idén nem lesz kieső a 2. Ligából, ám 
amennyiben valamelyik benevezett 
csapat nem játszik egyetlen mérkő-
zést sem, az a következő bajnokságot 
a harmadosztályban kezdi.

A Székelyudvarhelyi Vasas Femina 
fi ókcsapata a mezőny egyik megszokott 
tagja, zsinórban negyedszer lesz ott a 
női labdarúgó másodosztály rajtjánál. 
Nekik nincs feljutási joguk, hiszen a 
nagycsapat az élvonalban játszik.

László Béla, a klub elnöke meg-
keresésünkre elmondta, információi 
szerint a héten a szakszövetség elké-
szíti a sorsolást, a 2. Liga rajtja jövő hét 
közepén lesz. „Ugyanazok az egész-
ségügyi előírások vonatkoznak itt 
is, mint az 1. Ligában, tehát tesztelni 
kell. Az igazság az, hogy vártuk, hogy 
legyen bajnokság, hiszen a lányok 
március óta csak edzéseket tartanak, 
nem játszottak mérkőzéseket. Legin-
kább az U15-ös és U17-es együtteseink 
tagjai alkotják a fi ókcsapatunkat. Mi-
vel nagyon kérdéses, talán nem is lesz 
idén ifi bajnokság, így számukra fon-
tos, hogy pályára léphessenek, talál-
kozókon szerepelhessenek” – fejtette 
ki az udvarhelyiek elnöke.

A másodosztályban újoncként 
szereplő FK Csíkszereda fő célja 
a tisztes helytállás lesz. A csapat 
edzője, Albu László elmondta, hogy 
a lányok alig várják már, hogy hiva-
talos mérkőzést játsszanak. „Július 
óta edzünk és csak edzünk, ilyenkor 
már alig lehet motiválni a lányokat. 
Alig várják, hogy legyen egy kis si-
kerélményük, pályára léphessenek a 
másodosztályban. Újoncok vagyunk 
a 2. Ligában, most az a legfontosabb, 
hogy minél több tapasztalatot gyűjt-
sünk. Eleinte úgy volt, hogy a Vasas 
Feminával együtt a moldvai szériába 
kerülünk, ám a szövetség időközben 
meggondolta magát, és átrakott min-
ket az erdélyi csoportba. A kolozsvári 
csapatok nagyon erősek, ám a Ladies 
és az Atletic csapataival fel tudjuk 
venni a versenyt” – zárta a beszélge-
tést az edző.

J átékra kész a Székelyudvarhelyi 
FC keretének nagy része, így ma 

délután 14 órakor megrendezik a lab-
darúgó 3. Liga 7. fordulójából elha-
lasztott Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK 
II. elleni mérkőzést.

Az SZFC-nél két hete ütötte fel a fejét 
a koronavírus, a kötelező tesztelést kö-
vetően kiderült, hogy a keretből többen 
is lebetegedtek. László Zsolt csapatme-
nedzser érdeklődésünkre elmondta, 
hogy a fi úk hétfőn reggel orvosi vizsgán 
vettek részt, mindenki gyógyultnak lett 
nyilvánítva, orvosi igazolás alapján 

részt vehettek a délutáni edzésen és 
majd a keddi meccsen is.

„Nagy valószínűséggel lesz 15–16 
játékosunk, akik biztosan részt tud-
nak venni a meccsen. Jó hír, hogy a 
az egészségügyi minisztériumtól és 
a labdarúgó-szövetségtől jött egy új 
szabályozás, amely szerint, aki pozi-
tív lett és letöltötte a kötelező 14 napos 
karantént, akkor azt a játékost már 
nem kell ismét letesztelni, hiszen már 
nem fertőz. Most tizenhárom labda-
rúgónkról van szó, őket nem kell már 
újra tesztelni, viszont orvosi vizsgála-

ton kell részt vegyenek, ami után iga-
zolást kapnak, hogy meggyógyultak” 
– mondta László Zsolt. A csapatmene-
dzser hozzátette, hogy hétfőn a keret 
másik felét újra letesztelték, az ered-
ményeket hétfőn kora estére várták.

A 7. fordulóból elhalasztott mér-
kőzést tehát kedden 14 órakor pótol-
ják és a Kameraréna YouTube-csator-
na élőben közvetíti. Az SZFC az eddig 
szerzett hét pontjával a hatodik he-
lyen található, míg a háromszékiek 
öt egységgel a tízcsapatos csoport 
utolsó pozícióját foglalják el.  (Z. T.)

N agy meglepetésre a Medgyesi 
Gaz Metan 2–1-re nyerni tudott 

a Kolozsvári CFR vendégeként a lab-
darúgó 1. Liga 9. fordulójának vasár-
napi játéknapján. A CFR elszenvedte 
az első vereségét ebben a szezonban, 
miközben a Gaz Metan véget vetett 
rossz sorozatának, négy vereség és 
egy döntetlen után éppen a bajnoki 
címvédőt tudta legyőzni.

Az első vasárnapi mérkőzésen a 
Jászvásári Poli a Viitorul együttesét 
fogadta. A mérkőzés 53 perces késés-

sel kezdődött, aztán félbeszakadt. 
A találkozót megelőzően ugyanis 
meghibásodott a jászvásári pálya 
világítóberendezése, emiatt sokáig 
kérdéses volt, hogy elkezdődhet-e a 
mérkőzés. Az első félidőt követően 
még a vendégek vezettek, de a szünet 
után fordított a Poli, Onea lövésének 
pillanatában azonban ismét meghi-
básodott a világítórendszer, mielőtt 
áthaladt volna a labda a gólvonalon, 
elsötétült a pálya, Horia Mladinovici 
játékvezető pedig lefújta a mérkő-

zést. A moldvaiak hiába vezettek a 
mérkőzés félbeszakadásakor, a sza-
bályzatban az áll, hogy amennyiben 
másodszorra is elromlik a világító-
berendezés, a szervező együttes zöld 
asztalnál 3–0-ra elveszíti a találkozót.

Labdarúgás, 1. Liga, alapszakasz, 
9. forduló: Kolozsvári CFR–Medgyesi 
Gaz Metan 1–2 (0–1), Jászvásári Poli–
Viitorul 0–3 (zöld asztalnál). A Chin-
dia–FCSB találkozó lapzárta után 
ért véget. A Dinamo–Astra meccset 
elhalasztották. (H. B. O.)

Még egy FK-játékost behívtak a válogatottba
Módosult a román teremlabdarúgó-válogatott programja, a nemzeti 
együttes a jövő évi Eb-selejtezőre készül. A szövetségi kapitány nem 
számíthatott a külföldről érkezőkre. Szombattól Bukarestben már 
együtt hangolt a román futsalválogatott. A Robert Lupu által irányí-
tott együttes a jövő évi Eb-selejtezőre hangol, ahol a csoportkörben 
Szerbia, Bosznia-Hercegovina, valamint az Anglia–Észak-Mecedónia 
párharc győztese lesz az ellenfelük. A kvartettből az első helyezett 
egyenes ágon, a második pedig egy pótselejtezővel juthat ki a hollan-
diai kontinenstornára. A román teremlabdarúgó-válogatott az edzőtá-
bor végén a franciákkal játszott volna párosmeccset Chiajnán. Ezeket a 
találkozókat a pandémia miatt lemondta az ellenlábas. Ezt követően a 
szövetségi kapitány nem számíthat a tréningeken a külföldről érkezők-
re, így a bővített keretből hívott be játékosokat: köztük ott van a Futsal 
Klub Székelyudvarhely játékosa, Bálint Andor is. A fiatal teremlabda-
rúgónak ez lesz az első „jelenése” a felnőtteknél, előzően az ifiknél 
öltötte magára többször is a nemzeti mezt. Az FK Udvarhely így két já-
tékossal képviselteti magát, hisz előzetesen Kedei Barnát – aki szintén 
újonc – hívták be a román válogatottba.

BL: rangadó Madridban
A Real Madrid és az Internazionale mérkőzése tekinthető a legérdeke-
sebb párharcnak a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkör 3. fordulójá-
nak keddi játéknapján. A B csoportban érdekelt csapatok nyeretlenek 
maradtak az első két meccsükön, egyelőre nem állnak továbbjutásra, 
így mindkét félnek nagy szüksége van a győzelemre.
Labdarúgó Bajnokok Ligája, csoportkör, 3. forduló: az A csoportban 
19.55-től Lokomotiv Moszkva–Atlético Madrid, 22 órától Salzburg–
Bayern München, a B csoportban 19.55-től Sahtar Donyeck–Mönchen-
gladbach, 22 órától Real Madrid–Internazionale, a C csoportban 22 
órától Manchester City–Olympiakosz, Porto–Marseille, D csoportban 
22 órától Midtjylland–Ajax, Atalanta–Liverpool.

• RÖVIDEN 

A Gaz Metan elvitte a pontokat a CFR-től

Pályán az SZFC, fogadja az OSK II.-t

Rajt a női másodosztályban
Külön csoportban a Vasas Femina és az FK

A csíki lányok július óta készülnek, jövő 
héten akár hivatalos meccset is játszhatnak
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