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Ellenfélre várnak
a Román Kupában
Élvonalbeli csapatokkal egészül 
ki a labdarúgó-Román Kupa 
mezőnye a tizenhatoddöntőre, 
a párosításokat pedig hétfőn 
sorsolják ki. A tegnap elkészí-
tett kiemelés alapján a Craiovai 
Universitatea, az Astra Giurgiu, a 
Botoşani, az FCSB, a Hermanns-
tadt, a Sepsi OSK, a Clinceni, a 
Voluntari, a Iași, a Dinamo, a 
Petrolul Ploiești és a Kolozsvári 
Universitatea az első kalapban 
szerepelnek, míg a Kolozsvári 
CFR, a Medgyesi Gaz Metan, a 
Konstancai Viitorul, a Chindia 
Târgoviște, az UTA, az Argeş FC, 
a Turris-Oltul, a Buzău, Viitorul 
Pandurii Târgu Jiu, a Konstancai 
Farul, a Temesvári ASU Poli, a 
Călăraşi, a Temesvári Ripensia, 
a Chiajna, az FK Csíkszereda, 
a Craiovai U 1948, a Bukaresti 
Spartac, a Ceahlăul, a Szentmár-
ton és a Huşi a második kalapba 
kerültek. A november 9-ei sorso-
láson előbb az 1-es kalapban lévő 
együttesekhez húznak ellenfelet a 
2-esből, majd a fennmaradó nyolc 
klubot párosítják össze egymással 
a november 28-ai összecsapásra. 
„Normális körülmények között 
azt szerettük volna, ha egy neves 
ellenfél érkezik Csíkszeredába, 
a Kolozsvári CFR, az FCSB, a 
Dinamo vagy más nagy csapat, 
de így, hogy nem lehetnek nézők 
a mérkőzésen, egy olyan ellen-
felet szeretnénk, aki ellen lenne 
komolyabb esélyünk kiharcolni a 
továbbjutást” – mondta Szondy 
Zoltán, az FK Csíkszereda elnöke. 
Diószegi László, a Sepsi OSK tu-
lajdonosa is későbbre tartogatná 
a neves ellenfeleket, ezért reméli, 
hogy második ligás csapatot húz-
nak a tizenhatoddöntőre.
 
Maradnak a futball-Eb helyszínei
Párizsi sajtóértesüléseket cáfolva az 
Európai Labdarúgó-szövetség teg-
nap közleményben tájékoztatta az 
országos futballszervezeteket arról, 
hogy a koronavírus-járvány ellené-
re sem tervez módosítani az idénről 
jövőre halasztott Európa-bajnokság 
helyszínein. „Tekintettel a korona-
vírus-járvány körüli bizonytalansá-
gokra, jelenleg túl korai kijelenteni, 
hogy a helyzet korlátozni fogja-e a 
nézők részvételét a júniusi és júli-
usi mérkőzéseken vagy akár azok 
megrendezését. Az UEFA jelenleg 
is azon fáradozik, hogy mind a 12 
rendezővárosban és szurkolók előtt 
lehessen mérkőzéseket játszani” 
– tájékoztatott az UEFA a Magyar 
Labdarúgó-szövetség (MLSZ) köz-
leménye alapján. Ismeretes, hogy a 
jubileumi eseményt tizenkét ország 
közösen rendezi majd, Budapesten 
és Bukarestben is lesznek mérkő-
zések. Románia válogatottja nem 
jutott ki a kontinensviadalra, Ma-
gyarország ugyanakkor november 
12-én Izland legyőzésével válthat 
jegyet a seregszemlére.
 
Elhalasztott hokimeccsek
A barcasági hokicsapatnál történt 
koronavírusos fertőzések miatt el-
halasztották a tegnap és ma estére 
tervezett Brassói Corona–Sapientia 
U23 mérkőzéseket hazai jégkorong-
bajnokságban. Pótlásukról később 
döntenek.
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Romániában is jóváhagyták a koro-
navírus diagnosztizálására az Eu-

rópai Unióban már használatos ol-
csó gyorsteszteket, ezért Ionuț Stroe 
sportminiszter tegnapi bejelentése 
alapján hamarosan már a sportolók 

is átválthatnak ezekre. „Dolgozunk 
azon a rendeleten, amely a sportolók 
tesztelését szabályozza, és a romá-
niai sportolók használhatják majd 
ezeket a sokkal olcsóbb teszteket a 
belföldi versenyzéshez. Úgy tudom, 
hogy nagyjából öt euróba kerülnek. 
Épp most továbbítottam a módosított 
előírásokat a Sportminisztériumhoz. 
Ez lehetővé teszi, hogy újraindítsuk a 
gyermek- és juniortornákat, mert ed-
dig nem engedhették meg maguknak 
a PCR-teszteket. Mostantól az alsóbb 
osztályokban is újraindulhat az élet. 
Egy-két nap” – nyilatkozta tegnap a 
tárcavezető. Meglátása szerint egész-
ségvédelmi szempontból nagyon jól 
szabályozták a belföldi sportéletet, 
ezért viszonylag alacsony a fertőzé-
sek száma. „Sikerült fokozatosan, 
de biztosan újraindítanunk a teljes 
leállás után, és teljes biztonságban 
tehetik azok, akik most sportolnak. 
Vannak szűrők, amelyek gátat szab-
nak a gócpontok kialakulásának, és 
óvják a versenyzők egészségét. Vi-

szonylag kevés a fertőzöttek száma, 
és nemzetközi versenyeket is ren-
dezhettünk. Jelenleg az összes vá-
logatott folytathatja tevékenységét” 
– mondta Stroe.

A sportminisztert, mint ismeretes, 
az elmúlt időszakban többen is bírál-
ták a járványügyi előírások miatt, a 
külföldön is alkalmazott gyorstesztek 
hazai bevezetését pedig már régóta 
javasolták a PCR-tesztek rendkívül 
magas költségével megterhelt klu-
bok. Nehezményezték ugyanakkor 
azt is, hogy azok bár kötelezőek, az 
egészségügyi biztosítás nem fedezi, 
és kedvezményben sem részesültek. 
Ezen túlmenően viszont néhány sza-
bályozás változatlanul megosztja a 
sportéletet, így például többen ellen-
zik a bajnokságok tornarendszerben 
történő szervezését. Ami a hazai spor-
téletben tapasztalt fertőzéseket illeti: 
kosárlabdázásban, kézilabdázásban, 
jégkorongozásban és labdarúgásban 
is számos Covid-pozitív sportolót di-
agnosztizáltak eddig.

Gyorstesztekre válthat a hazai sportélet
 » „Ez lehető-

vé teszi, hogy 
újraindítsuk a 
gyermek- és 
juniortornákat” 
– mondta Ionuț 
Stroe sportmi-
niszter.

Nem bánja hétvégi kijelen-
tését, de mégis a Kolozsvári 
CFR-nél marad Dan Petrescu. 
A román labdarúgó-bajnok 
vezetőedzője az Argeș FC elleni 
mérkőzés után tart ugyan egy 
rövid szünetet, de megpróbálja 
kitölteni szerződésének idejét 
a fellegváriaknál.
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K itart a Kolozsvári CFR élvonal-
beli labdarúgó-csapata mel-
lett Dan Petrescu. A román 

bajnok vezetőedzője sajtótájékoz-
tatón jelentette be, hogy a hétvégén 
elveszített Liga 1-es mérkőzésük 
utáni nyilatkozataival ellentétben 
nem távozik a fellegváriaktól a 
csütörtöki AS Róma elleni Európa 
Liga-mérkőzés után, de a soron 
következő, Argeș FC elleni bajnoki 
összecsapást követően – váloga-
tott összetartása idején – szünetet 
fog tartani. „A Medgyesi mérkőzés 
után nagyon dühös voltam amiatt, 
amit a pályán láttam, amiatt, hogy 
nem játszhattam olyan felállásban, 
ahogy szerettem volna, és persze a 
játékvezetés miatt. És ez nem akkor 
fordult elő először. Megkongattam 
a vészharangot, és mérgemben 
mondtam, hogy szünetre van szük-
ségem. De ez a valóság, már túl sok 
minden felgyülemlett. Meggyőző-
désem, hogy miután a CFR már so-
rozatban három bajnokságot meg-
nyert, mindenki azt szeretné, hogy 
valaki más nyerjen. Nem bánom, 
amit nyilatkoztam, mert igaz. Való-
ban szükségem van egy kis pihenő-
re” – mondta.

Petrescu most az AS Róma elleni 
összecsapásra összpontosít, hogy 
utána az Argeș FC vendégeiként 
lépjenek pályára a Liga 1-ben. Isme-
retes, hogy keretében sok a sérült 

A KOLOZSVÁRIAK VEZETŐEDZŐJE NEM AKAR TÁVOZÁSÁVAL ELÉGTÉTELT OKOZNI A RIVÁLISAINAK

Dan Petrescu kitart a CFR-nél

Pályán marad. Dan Petrescu mégsem távozik a Kolozsvári CFR bajnokcsapatától

 » „Remélem, 
hogy a pitești-i 
meccs utáni szü-
netben sikerül 
feltöltekeznem, 
hogy ne okozzak 
elégtételt a távo-
zásomra számító 
ellenfeleimnek. 
Megpróbálom 
kitölteni a 
szerződésem 
idejét a CFR-nél” 
– hangsúlyozta 
Petrescu.

és koronavírussal fertőzött futbal-
lista is van, akikre nem számíthat. 
„Tizennégy–tizenöt játékosunk van, 
sok a gondunk. Vannak még játéko-
sok, de például Costache, Auerlio és 
Soares nem szerepelnek az UEFA-lis-
tán” – mutatott rá. A frissen leigazolt 
Ben Youssefre sem számíthat még, 
ezért rendkívül nehéz kihívás elé 
néznek. „Ezért sem szeretném, épp 
most cserben hagyni a játékosokat. 
Szükségük van rám, mint ahogyan 
nekem is szükségem van rájuk. Re-
mélem, hogy a pitești-i meccs utáni 
szünetben sikerül feltöltekeznem, 
hogy ne okozzak elégtételt a távozá-
somra számító ellenfeleimnek. Meg-
próbálom kitölteni a szerződésem 
idejét a CFR-nél” – hangsúlyozta 
Petrescu. Megjegyezte azt is, hogy 
nem veszett össze a klubtulajdonos 
Neluțu Vargával, mint ahogyan az 
sem igaz, hogy a szerződése felbon-
tása esetén kifi zetendő kárpótlási 
díj tartja vissza a távozástól. „Írták, 
hogy nagyon sokat keresek a CFR-
nél. Ez igaz, ugyanakkor én nem a 
pénzért ülök itt, mert ha a kapott 

ajánlataimat vesszük fi gyelembe, 
akkor máshol még többet kereshet-
nék. Én a teljesítmény miatt marad-
tam és maradok. Nem hiszem, hogy 
a forradalom óta van még rajtam 
kívül más hazai edző, aki ennyi eu-
rópai mérkőzést játszott volna, és 
az egyedüli romániai klub vagyunk, 
amely eredményes Európában. Sen-
kit sem akarok megbántatni, de a 
többi csapat ismét csalódást okozott 
a nemzetközi porondon, a CFR nem. 
Én nem a pénzért maradtam, és csak 
annyit kértem, hogy igazságosan bí-
ráskodjanak a mérkőzéseinken. Ez a 
valóság, és az is igaz, hogy ha egész 
nap a klubnál vagy, időnként beso-
kallsz, mint én most” – mondta.

A Kolozsvári CFR a hazai élvonal-
beli bajnokság alapszakaszának ki-
lencedik fordulójában a harmadik 
helyen áll az összetettben, az Európa 
Liga csoportkörében egy győzelem és 
egy döntetlen után az AS Rómával 
holtversenyben viszont az első he-
lyen áll az A négyesben. A harmadik 
fordulóban ma 19.55-kor lép pályára 
Olaszországban.
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Megfertőződött Simone Tempestini

Pozitív lett Simone Tempestini koronavírustesztje, ezért a 
román ralibajnoknak ki kell hagynia az európai bajnokság 
hétvégi magyarországi futamát. A kolozsváriak tehetsé-
ges versenyzőjére az esélyesek között számoltak a soron 
következő versenyen, de jelenleg ő is és navigátora, Sergiu 
Itu is házi elkülönítőbe kényszerültek. A Napoca Rally 
Academy színeiben Norbert Maior és Francesca Maior raj-
tolnak el a viadalon. A testvérpár, mint ismeretes, Románia 
frissen alapított juniorválogatottjának is tagjai lettek. A ma-
gyarországi futamra több mint száz autós egységet várnak, 
köztük a 2019-ben világbajnoki negyedik norvég Andreas 
Mikkelsent, a kétszeres francia bajnok Yoann Bonatót vagy 
a lengyel aranyérmes Mikolja Marczykot.




