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Fertőzés a Sepsi OSK-nál is
A Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK há-
rom labdarúgójának és a szakmai 
stáb egy tagjának lett csütörtökön 
pozitív a koronavírustesztje. A klub 
közleményben hangsúlyozta, hogy 
mind a négy fertőzött tünetmentes, 
de természetesen elkülönítették 
őket az együttes többi tagjától. Két 
futballistáról számolt be csütör-
tökön a Craiovai Universitatea is, 
de ez egyelőre nem befolyásolja a 
csapat bajnoki szereplését, mert a 
Liga 1-es pontvadászat a válogatott 
mérkőzései miatt szünetel. Pályára 
lépnek ugyanakkor a Liga 2-ben, 
ahol a 12. fordulóban többek között 
Temesvári Ripensia–Mioveni 
(szombat, 11 óra), Resicabánya–Ko-
lozsvári Universitatea (szombat, 
14.30), Csíkszereda–Chiajna (vasár-
nap, 11) és Rapid–Farul (vasárnap, 
14.30) mérkőzések lesznek.
 
Nincs tervben
az olimpia lemondása
Thomas Bach, a Nemzetközi 
Olimpiai Bizottság elnöke szerint 
nincs terítéken a 2021-re halasztott 
tokiói játékok lemondása. Bach 
vasárnaptól szerdáig tartózkodik 
majd a szigetország fővárosában, 
és ez lesz az első útja Japánba 
azóta, hogy a NOB márciusban 
elhalasztotta jövőre a játékokat. 
Az MTI beszámolója alapján a 
sportvezető kiemelte: a szerve-
zőbizottság jelenleg is dolgozik 
egy olyan intézkedéscsomagon, 
amely révén a koronavírus-járvány 
közepette is le lehet bonyolítani a 
világ legnagyobb sporteseményét. 
„Mindennél fontosabb az olim-
pia biztonságos megrendezése. 
Kilenc hónap múlva a sportolók 
biztonságos környezetben ver-
senghetnek majd” – hangsúlyozta 
Bach. Hozzátette: még korai arról 
beszélni, hogy jelen lehetnek-e 
szurkolók és külföldi vendégek, 
de remélhetőleg nem üres léte-
sítményekben zajlanak majd a 
versenyszámok. Muto Tosiro, a 
szervezőbizottság vezérigazgatója 
szerint külföldi szurkolók korláto-
zott számban jelen lehetnek majd, 
de egy sor járványügyi előírást be 
kell majd tartaniuk a játékok során. 
„Jövő tavaszra állunk elő az összes 
szurkolóra, beleértve a nem japán 
lakosokra vonatkozó előírásokkal” 
– jelezte egy online tájékoztatón. 
Hozzátette, a külföldi nézők ka-
ranténkötelezettségéről az aktuális 
járványügyi helyzet függvényében 
fognak dönteni.
 
A FIFA-tól is távozik Greg Clarke
A Nemzetközi Labdarúgó-szövet-
ség (FIFA) tanácsában elfoglalt 
helyéről és alelnöki pozíciójáról is 
le kell mondania Greg Clarke-nak 
azt követően, hogy két nappal 
korábban rasszista megnyilvánu-
lás miatt kénytelen volt távoznia 
az Angol Futballszövetség elnöki 
tisztségéből. A 63 éves sportvezető 
korábban a Leicester City elnöke 
volt, a sportági szervezetet 2016 óta 
irányította. A héten az angol par-
lamentben, egy a járvány kapcsán 
tartott bizottsági ülésen tett illetlen 
megjegyzést az afrikai, illetve ázsiai 
származású labdarúgókra, amiért 
kritika érte. Bár kifejezéseiért elné-
zést kért, sportvezetői tisztségeit 
nem tarthatta meg.

 » DOBOS LÁSZLÓ

Leállította a romániai jégkorong-
bajnokságot a sportág hazai szö-

vetsége, de közös megegyezéssel 
lehetőséget biztosít mérkőzések ren-
dezésére, mint ahogyan a december 
16–20-ai Román Kupát is meg akarják 
szervezni Galacon. A bajnokság fel-
függesztését azzal indokolták, hogy a 
csapatok kereteiben túl magas volt a 
koronavírus-fertőzöttek száma. Egye-
lőre meghatározatlan időre halasztják 
a pontvadászat folytatását, de ha két 
csapatnál megvan a szükséges játé-
koslétszám, akkor közös megegyezés-
sel rendezhetnek mérkőzést.

„A döntés meghozatala után rögtön 
tárgyalásokat kezdtünk a két székely-
földi nagy klub, a Csíkszeredai Sport-
klub és a Gyergyói HK vezetőségével, 
hogy meccsidőpontokat keressünk, de 
november 20. után Erste-ligás meccsek 

lesznek Erdélyben, akkor a bajnokság 
többi csapatával próbálunk lekötni 
mérkőzéseket. Úgy tűnik, egyelőre az 
Európai Egyetemi Liga sem kezdődik 
el, ezért nagyon fontos számunkra, 
hogy legyenek meccseink a decem-
beri Román Kupa küzdelmei előtt” – 
mondta Nagy Attila Ferenc, a Székely-
földi Jégkorong Akadémia vezetője a 
Sapientia U23 csapatának terveivel 
kapcsolatban. A Gyergyói HK-nál sem 
örülnek a román bajnokság félbesza-
kításának, Bereczky Szilárd, a klub 
menedzsere szintén megoldásokat 
keres a pályára lépéshez. Kiemelte: az 
Erste Ligát nem érinti a romániai baj-
noksággal kapcsolatos döntés, és bár 
ez előbbit prioritásként kezelik, a honi 
pontvadászatot is fontosnak tartják.

Hodos László, a Csíkszeredai Sport-
klub elnöke szerint kényszer szülte 
döntést hozott a szövetség, de már 
tárgyalnak a többi csapattal annak 

érdekében, hogy a román bajnoki 
meccseket is lejátsszák. „Több csapat-
nál is felütötte fejét a koronavírus, a 
Galacnál és a Steaua keretének több 
mint fele lebetegedett. Kár lett volna 
reszkírozni, hogy terjedjen a vírus” – 
mondta a sportvezető.

A román felnőtt jégkorongbajnok-
ság alapszakaszából eddig három tel-
jes dupla fordulót rendeztek meg. A 
4. fordulóból elmaradt két-két Sport-
klub–Gyergyói HK és két-két Corona–
Sapientia mérkőzés, illetve egy Galac–
Steaua találkozó. Az 5. fordulóból 
csupán a Gyergyói HK–Bukaresti Spor-
tul Studențesc (14–1 és 28–3) összecsa-
pásokat tudták az eredeti időpontban 
megrendezni. Az eddig nyolc mérkő-
zést lejátszott Gyergyói HK 21 ponttal 
áll az élen, mögötte Galac (6 mérkő-
zés/17 pont), Sportklub (4/12), Brassó 
(4/7), Sapientia U23 (6/6), Steaua (5/0) 
és Sportul (8/0) a sorrend.

Leállították a romániai jégkorongbajnokságot

 » Az Erste Ligát 
nem érinti a 
romániai bajnok-
sággal kapcsola-
tos döntés.

Barátságos mérkőzést nyerve 
hangolt Románia labdarú-
gó-válogatottja a Nemzetek 
Ligája utolsó két fordulójára. 
A kék-sárga-piros együttes 
Fehéroroszországot legyőzve 
gyűjtött önbizalmat a Norvégia 
elleni visszavágásra.

 » V. NY. R. 

„H árom vereség után fon-
tos volt ez a győzelem, 
mert még ha barátságos 

találkozó is volt, önbizalmat ad” – 
mondta Răzvan Marin, Románia 
labdarúgó-válogatottjának 24 éves 
középpályása, miután szerda este 
5-3-ra legyőzték Ploiești-en Fehér-
oroszország legjobbjait. A gólokat 
a második félidőben kapták, akkor 
ugyanis Mirel Rădoi szövetségi ka-
pitány szerint túl off enzíven játszot-
tak dacára annak, hogy a szünet-
ben már négy góllal vezettek ezen a 
barátságos mérkőzésen. „Az én hi-
bám, én kértem tőlük, hogy ugyan-
annyi gólt szerezzenek, mint az első 
játékrészben” – nyilatkozta. Sajtó-
tájékoztatóján ugyanakkor bosszús 
volt, amiért a három kapott gólról 
kérdezték, mert úgy érzi, hogy a 
pozitívumokat kell kiemelni, nem 
pedig hibákat keresni még győztes 
meccs esetén is. „Sokszor mondják, 
hogy nem elég jók a játékosok és az 
edzők. De ha ennyire gyengék va-
gyunk, akkor miért vannak velünk 
szemben olyan magas elvárások? 
Nagyon nehéz így építkezni, mert 
bármit is mondunk a játékosoknak, 
a kritikák hatással vannak rájuk” 
– ecsetelte. A szakvezető kiemelte 
azt is, hogy ő mindenkivel elége-
dett volt ezen az estén, és szerinte 
a háromvédős felállás hosszú távon 
is megoldást jelenthet a csapatnál. 
„Kipróbáltunk egy új felállást, pró-
báltunk edzeni a Norvégia elleni 
találkozóra. Szerettem volna, ha 
a norvégok is lejátsszák az izraeli-

BARÁTSÁGOS MÉRKŐZÉST NYERVE HANGOLT ROMÁNIA FUTBALLVÁLOGATOTTJA AZ NL-RE

Önbizalom-növelő gólözön

Gólöröm. Románia futballválogatottja megtalálta a rést a fehérorosz védelemben

 » „Nagyon ne-
héz így építkez-
ni, mert bármit 
is mondunk a 
játékosoknak, a 
kritikák hatással 
vannak rájuk” – 
ecsetelte Mirel 
Rădoi.

ek elleni barátságos mérkőzésüket, 
hogy lássuk, ők mivel készülnek elle-
nünk, de sajnos egyeseknek muszáj 
játszaniuk, mások kedvükre lemond-
hatják” – jegyezte meg Rădoi.

Románia vasárnap fogadja Buka-
restben azt a norvég együttest, amely-
től múlt hónapban 4-0-ra kikapott 
idegenben, a Nemzetek Ligájában. 
Az északiak barátságos mérkőzését 
azért mondták le, mert vendégeik 
keretében koronavírus-fertőzötteket 
diagnosztizáltak. A saját keretük 
viszont épp, ezért a „rettegett” Haa-
land újfent problémát okozhat a ro-
mániai védelemnek. Erre korábban 
Rădoi is rámutatott, elérkezettnek 
látja viszont az időt arra, hogy visz-
szavágjanak az idegenbeli megaláz-
tatásért, és valós képet fessenek já-
téktudásukról. A vasárnap 21.45-kor 
kezdődő Románia–Norvégia mérkő-
zés után a Nemzetek Ligája B divízió-
jának 1. csoportjában jövő héten ren-
dezik az utolsó fordulót, amikor is a 
kék-sárga-piros együttes Belfastban 

csap össze az észak-írekkel. Utóbbiak 
vasárnap Ausztria vendégei lesznek. 
Négy forduló után Ausztria 9, Norvé-
gia 9, Románia 4, Észak-Írország pe-
dig 1 ponttal áll a négyesben.

Vasárnap játszik Magyarország is 
az NL ötödik fordulójában, a csütör-
töki lapzártánk után Európa-bajnoki 
szereplésért pályára lépett piros-fe-
hér-zöld együttes Szerbiát fogadja a B 
osztály 3. csoportjában, majd három 
nappal később Törökország váloga-
tottja lesz a vendége. A magyaroknak 
jelenleg 7 pontjuk van a kvartettben, 
ahol Oroszország 8, Törökország 3, 
Szerbia pedig 2 pontnál tart.

Az élmezőnyben szombaton a 3. és 
a 4. csoportban rendeznek mérkőzé-
seket Svédország–Horvátország, Por-
tugália–Franciaország, Svájc–Spa-
nyolország és Németország–Ukrajna 
párosítás szerint, majd másnap az 1. 
és a 2. csoportban Hollandia–Bosz-
nia, Olaszország–Lengyelország, il-
letve Dánia–Izland és Belgium–Ang-
lia összecsapások lesznek.
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