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• A Hivatásos Lab-
darúgóliga (LPF) nyil-
vánosságra hozta 
az 1. Liga 16. és 17. 
fordulójának pontos 
menetrendjét. A Sepsi 
OSK-ra kemény januári 
rajt vár, hiszen előbb 
az Universitatea Craio-
va vendége lesz, majd 
a Kolozsvári CFR-t 
fogadja. Az LPF főtitká-
ra, Justin Ștefan pedig 
bejelentette, a bajnok-
ság televíziós közvetí-
tési jogait birtokló cég 
kész arra, hogy besze-
rezze a videobíró-tech-
nológia bevezetéséhez 
szükséges berende-
zést, amelyet akár a 
jelenlegi szezonban is 
alkalmazhatnak teszt-
jelleggel.

S Z É K E L Y S P O R T

B ő egy hét múlva már bajnoki 
meccset játszik a háromszé-
ki együttes. A táblázaton 4. 

helyen álló Sepsiszentgyörgyi Sepsi 
OSK január 12-én, kedden 19.45-től 
a második helyezett Universitatea 
Craiova vendége lesz, majd ugyana-
zon a héten, vasárnap, január 17-én 
19 órakor a harmadik pozícióban ta-
lálható, egyben címvédő Kolozsvári 
CFR-t fogadja.

Érdekesség, hogy az OSK a 
2020-as év utolsó bajnokiját a je-
lenlegi éllovas FCSB otthonában 
elért 1–1-es döntetlennel zárta. Az 
első hivatalos mérkőzést amúgy 
vasárnap rendezik az 1. Ligában, 

akkor pótolják a Viitorul és az FC 
Hermannstadt korábban elhalasz-
tott meccsét.

Videobíró már idén?

A videobíró-technológia már évek 
óta visszatérő téma a hazai labda-
rúgásban, de bevezetése tovább 
várat magára, holott ezzel lecsök-
kenthetők lennének a folyamatos 
játékvezetői tévedések. Az év elején 
újra esély van arra, hogy az 1. Liga 
mihamarabb rendelkezzen ezzel a 
technológiával. Justin Ștefan, a Hi-
vatásos Labdarúgóliga főtitkára az 
Agerpresnek adott nyilatkozatában 
megjegyezte, lehetséges, hogy a 
jelenlegi szezon végén egyes mér-
kőzéseken használatba veszik a 
rendszert.

„Erre az évre feladataink közé 
tartozik a VAR rendszer bevezeté-
se és az összes mérkőzés lejátszása 
ebben a szezonban. Nagyon sűrű a 
program, reméljük, hogy az időjá-
rás kedvező lesz. Egyelőre nem lehet 
tudni, hogyan alakul a járványhely-
zet, de látjuk, hogy egyes országok 
komoly szigorításokat vezettek be 
a koronavírus új mutációja miatt. 
Lehetséges, hogy az idény végén 
tesztjelleggel használatba vesszük 
a videobíró-technológiát, majd a 
2021–2022-es bajnokságban rendsze-
resen alkalmazzuk. Orlando Nicoară 
úr (az élvonalbeli bajnokság televízi-
ós közvetítési jogait birtokló cég kép-
viselője, szerk. megj.) kész beszerez-
ni a VAR bevezetéséhez szükséges 
technikai felszerelést” – ismertette a 
labdarúgóliga főtitkára.

Justin Ștefan közölte, január 
folyamán kiderül, hogy a játékve-
zetői testületnek mennyi időre van 
szüksége a bírók megfelelő szintű 
felkészítéséhez. Elmondása szerint 
elengedhetetlen a videobíró-tech-
nológia bevezetése, mivel sok já-
tékvezetői tévedés történik, a VAR 
pedig biztosan megkönnyítené a 
feladatukat.

A szakember kifejtette, hogy a 
gólvonal-technológia nem tartozik 
bele a „videobíró-csomagba”, mivel 
nagy kiadásokkal járna a liga és a 
klubok részéről, amit jelenleg nem 
tudnak megengedni maguknak.

Labdarúgó 1. Liga, 16. fordu-
ló: január 12-én, kedden 17 órától 
Medgyesi Gaz Metan–FC Volunta-
ri, 19.45-től Universitatea Craiova–
Sepsi OSK; január 13-án, szerdán 17 

órától Chindia Târgoviște–Jászvá-
sári Poli, 19 órától FC Hermanns-
tadt–Dinamo; január 14-én, csü-
törtökön 17 órától FC Boto șani–FC 
Argeș, 20 órától Kolozsvári CFR–
Academica Clinceni; január 15-én, 
pénteken, 17 órától Aradi UT–Vii-
torul, 20 órától FCSB–Astra Giur-
giu. 17. forduló: január 16-án, szom-
baton 20 órától Dinamo–Chindia 
Târgoviște; január 17-én, vasár-
nap 14.30-tól Academica Clinceni–
FC Hermannstadt, 16.45-től FC Ar-
geș–Medgyesi Gaz Metan, 19 órától 
Sepsi OSK–Kolozsvári CFR; január 
18-án, hétfőn 17 órától Jászvásári 
Poli–FC Botoșani, 20 órától Ast-
ra Giurgiu–Universitatea Craiova; 
január 19-én, kedden 17 órától FC 
Voluntari–UTA, 20 órától Viitorul–
FCSB.

Gulácsi lett az év kapusa a Bundesligában
A Bundesliga, a német labdarúgó-bajnokság 2020-as álomcsapatá-
nak kapusa Gulácsi Péter (RB Leipzig) lett. A válogatást a whoscored 
nevű oldal végezte el. A Lipcsében légióskodó magyar kapus 6,77-
es átlagosztályzattal került be az év csapatába. Az álomtizenegybe 
a legtöbb játékost a Dortmund és a Bayern München adta.

Szűkült Az év sportolója díjra esélyesek listája
A férfiaknál a teniszező Fucsovics Márton, valamint a labdarúgó 
Gulácsi Péter és Szoboszlai Dominik, a nőknél pedig az úszó Kapás 
Boglárka, a cselgáncsozó Karakas Hedvig és a tornász Kovács 
Zsófia került a legjobb három közé a Magyar Sportújságírók Szövet-
ségének (MSÚSZ) 63. alkalommal kiírt Év sportolója-szavazásán. 
A győztesek kiléte január 11-én Az év sportolója gálán derül ki, 

amelyre a koronavírus-járvány miatt ezúttal nézők nélkül, virtuális 
díjátadásokkal kerül sor.

• RÖVIDEN 

Kemény január vár a Sepsi OSK-ra
Idén bevezethetik a videobírót a hazai labdarúgásban

A Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) 
bejelentése szerint növekednek 

a 2021-es világbajnokság pénzdíjai 
mind a nőknél, mind a férfi aknál.

A FIDE nemcsak a nyereményala-
pot emelte meg, hanem a vb-címvédő 
kihívásáig vezető úton indulásra jogo-
sultak számát is. A férfi aknál a 2019-
es összeg – a mintegy 300 ezer dollár 
plusszal – 1,89 millió dollárra nő, míg 
a mezőny 128-ról 206 tagúra bővül. A 

nőknél az összpénzdíj a tavalyi 450 
ezer dollárról 676 ezerre, a játékosok 
száma pedig 64-ről 103-ra emelkedik.

„Az új formátum szinte tökéletes 
egyensúlyt teremt, hiszen a vébéso-

rozaton csaknem valamennyi olyan 
sakkozó indulhat, aki a férfi aknál 
2650, a nőknél pedig 2400 Élő-pont-
nál többel rendelkezik” – mondta a 
FIDE főigazgatója, Emil Sutovsky.

Több pénzért sakkozhatnak a vb-részvevők

A Sepsi OSK kiváló őszi szezon után a negyedik helyen áll a táblázaton   ▴  K O R Á B B I  F E L V É T E L :   B E L I C Z A Y  L Á S Z L Ó

Komoly pénzösszeget lehet majd nyerni 
a sakkozók világversenyein 

▸  F O T Ó :  B A L O G H  O R S O L Y A




