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Liga 1: botlott a Craiova
és az FCSB
Ismét botlott a Craiova élvonalbeli 
labdarúgócsapata a Liga 1 alap-
szakaszában, amikor a hétközi 19. 
fordulóban csak 1-1-es döntetlent 
ért el a Voluntari vendégeként. 
A szerdai játéknapon viszont a 
listavezető FCSB-nek sem sikerült 
győznie: gól nélküli döntetlennel 
távozott az Argeș FC pályájáról. A 
Sepsi OSK-nak is be kellett érnie 
egy ponttal, miután 3-3-ra mérkő-
zött meg a Viitorullal idegenben. 
Ma Hermannstadt–Chindia (17 
óra) és Kolozsvári CFR–Astra (20) 
párosítás szerint játszanak.
 
Győzelemmel kezdett
a Nagyvárad és a Szeben
A Nagyváradi VSK és a Szeben 
férfi  kosárlabdacsapatai is győze-
lemmel kezdtek a FIBA Eurokupa 
csoportkörében. A Körös-partiak 
91:83-ra verték a török Besiktast, 
miközben a szebeniek a Balkan 
Botevgrad ellen nyertek 88:75-
re. Mindkét erdélyi együttes a D 
csoportban szerepel, ahonnan az 
első két helyezett jut majd tovább. 
A második forduló mérkőzéseit 
lapzártánk után rendezték. A 
selejtezőtorna úgynevezett „bubo-
rékban” zajlik, és Törökország a 
házigazda. Buborékban rendezik 
majd a nyolcad- és a negyeddön-
tőket is. A négyes döntő április 
21–26-án lesz.
 
Indul az út a futsal-Eb felé
Hazai környezetben, Temesváron 
játssza első Eb-selejtezőmérkő-
zését ma este Románia teremlab-
darúgó-válogatottja. A jövő évi 
futsal-Európa-bajnokságnak Hol-
landia lesz a házigazdája, a román 
válogatott a 4-es csoportba kapott 
besorolást, ellenfelei Szerbia, 
Észak-Macedónia és Bosznia-Her-
cegovina lesznek. A csapatok 
oda-vissza vágót játszanak – nem 
pedig tornarendszerben tudják 
le a selejtezőket. A csoportelső 
egyenes ágon jut ki az Eb-re, mint 
ahogyan a legjobb hat második 
helyezett is. A Robert Lupu által 
irányított együttes első ellenfele 
az a Szerbia, amely a koeffi  cien-
seket tekintve az európai rang-
sorban a hetedik helyet foglalja 
el, miközben a kék-sárga-piros 
együttes a tizenharmadik. A 
szomszédos ország gárdája eddig 
hét alkalommal vívta ki az Eb-n 
való szereplés jogát, a legutóbbi 
két tornán szerepelt. 2016-ban, 
amikor házigazda volt, a negyedik 
helyen zárt. Ezzel szemben Romá-
nia négyszer jutott ki a kontinens-
tornára, két alkalommal a hatodik 
pozícióban zárt. A román–szerb 
összecsapást ma 19 órától a Pro X 
közvetíti élőben.
 
Kairóban lesz az öttusavébé
A Nemzetközi Öttusaszövetség 
(UIPM) döntése értelmében 
Kairóban rendezik meg az idei 
világbajnokságot – adta hírül az 
MTI. Az UIPM vezető testülete, 
mint ismeretes, elvette a rendezés 
jogát Minszktől a fehéroroszországi 
bizonytalan belpolitikai helyzet 
miatt, a tokiói olimpia utolsó kva-
lifi kációs versenyének időpontján 
viszont változtattak, így Egyiptom-
ban is június 7. és 13. között lesz.

Románia Labdarúgó-szövetsé-
ge a világbajnoki csoportselej-
tezők március végi összecsa-
pása előtt szeretné beoltatni 
a válogatott tagjait a korona-
vírus ellen, és tárgyalásokat 
folytatnak annak érdekében, 
hogy korlátozott számban 
lehessenek majd nézők az Eb 
bukaresti mérkőzésein. 

 » V. NY. R.

R ománia Labdarúgó-szövet sé-
ge (FRF) a 2022-es világ baj-
nokság európai csoportse-

 lejtezőinek március végi össze  -

MÁRCIUS 28. ELŐTT IMMUNIZÁLNÁ A ROMÁN SZÖVETSÉG A JÁTÉKOSOKAT A KORONAVÍRUS ELLEN

Oltásra vár a futballválogatott

Debütáltak. A székely női futballválogatott 2016-ban lépett pályára először

 » A szövetség 
azt szeretné, 
ha a Románia–
Németország 
összecsapás 
alkalmával leg-
alább a stadion 
befogadóképes-
ségének har-
minc százalékát 
„megtölthetnék” 
nézőkkel.

csapásai előtt szeretné beoltatni 
koronavírus ellen a felnőtt férfi vá-
logatott tagjait. A sportszervezetet 
elnöklő Răzvan Burleanu  az e heti 
vezetőtanácsi ülés után hangsúlyoz-
ta, hogy a tervek szerint a Németor-
szág elleni, március 28-ra tervezett 
találkozó előtt már védettek lesznek 
a játékosok a fertőzéssel szemben. 
„Egyelőre várunk, hogy a szövet-
ség regisztrálhassa a játékosokat. 
Azt követően a csapatmenedzserek 
szervezik majd a futballisták idő-
pontkérését” – mondta, hozzáté-
ve, hogy a külföldi együttesekben 
szerepelő romániai labdarúgókat 
is itthon oltják majd be. Meglátása 
szerint a vakcina a leggyorsabb út a 
normalitás felé, ugyanakkor ez egy 

opcionális lehetőség, nem teszik kö-
telezővé.

Burleanu arról is beszélt, hogy 
jelenleg tárgyalásokat folytatnak a 
kormány, a bukaresti főpolgármes-
teri hivatal és az Európai Labdarú-
gó-szövetség (UEFA) képviselőivel 
annak érdekében, hogy márciusban 
pontos forgatókönyvet tudjanak elő-
terjeszteni az idei Európa-bajnokság 
bukaresti mérkőzéseinek rendezésé-
re vonatkozóan. A szövetség azt sze-
retné, ha a Románia–Németország 
összecsapás alkalmával legalább a 
stadion befogadóképességének har-
minc százalékát „megtölthetnék” 
nézőkkel, és ha ez sikeresen alakul, 
akkor az Eb alkalmával akár 50–60 
százalékra bővítenék a korlátozást.
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 » KRÓNIKA

Ú jraválasztották Răzvan Pîrcăla-
but a Román Birkózószövetség 

(FRL) elnöki tisztségében. A szerve-
zet 192 tagja közül 98-an vettek részt 
a tegnapi tisztújító közgyűlésen, 
ugyanakkor az újrázó sportvezető-
nek nem volt kihívója, aki megoszt-
hatta volna a szavazatokat.

Pîrcălabu 2013 óra irányítja a szer-
vezetet, harmadik mandátumának 
megkezdésének lehetőségét az irá-
nyába mutatott bizalom jeleként 

 » Z. T.

Ha minden a legoptimistább tervek 
szerint alakul, akkor a Független 

Labdarúgó-egyesületek Szövetsége 
(CONIFA) két eseményt szervezne 
idén: a férfi ak Európa-bajnokságát 
Nizzában és a nők első világbajnoksá-
gát Csíkszeredában. „A férfi aknál és a 
nőknél is ugyanaz a helyzet, amíg ko-
molyabb anyagi elköteleződéssel nem 
jár a dolog, addig úgy szervezzük a 
tornákat, hogy nincs vírus” – mondta 
Wenczel Kristóf, a CONIFA alelnöke és 
a Székelyföld Labdarúgó Egyesület el-
nöke. Hozzátette, a férfi  Eb-re és a női 
vébére sincs akkora anyagi kapacitása 
a CONIFA-nak, hogy a FIFA- vagy UE-
FA-tornákhoz hasonlóan rendszeresen 
teszteljen, esetleges fertőződésekkor 
pedig karanténba zárja a csapatokat. 
„Az anyagiak eléggé beszűkítik az 
esélyeket, de hátha a nyárig eljutunk 
odáig az oltásokkal és a járvánnyal, 
hogy meg tudjuk rendezni a torná-
kat. Tisztában vagyunk a jelenlegi 
helyzettel, igyekszünk bármire felké-
szülni, arra is, hogy végül idén nem 
tudjuk megrendezni a bajnokságo-
kat” – mutatott rá. Az FK Csíkszereda 
és a Székelyföld Labdarúgó Egyesület 
tavaly augusztusban nyújtotta be a 
CONIFA-nak az első női labdarúgó-vi-
lágbajnokság rendezésére vonatkozó 
közös szándéknyilatkozatát. Ezt végül 
a szervezet elfogadta, így a tervek sze-
rint június 23–30. között Csíkszeredá-
ban rendezhetik meg a hölgyek első 

értékeli. „Azt mutatja, hogy jó úton 
haladunk, de a történelmünk és a 
dicsőséglistánk ennél sokkal többre 
kötelez” – nyilatkozta. Hozzátette, a 
tokiói nyári olimpián egy-két érmet 
céloznak, de hasonlóképp a 2024-es 
párizsi játékokon is legalább egy do-
bogós helyezést el akarnak érni. Pro-
jektjeit tekintve egy rozsnyói sport-
komplexum felépítését említette, 
amely mind gazdaságilag, mind szak-
mai szempontból „oxigént” jelent 
majd a sportágnak. „A járványhelyzet 
miatt azt nem vállalom, hogy már a 

mostani mandátumom során befeje-
ződhet a projekt, de azt mindenképp 
szeretném, hogy akár már idén elkez-
dődjön a kivitelezése” – tette hozzá.

A tegnapi tisztújító közgyűlésen 
az alelnöki tisztségekre pályázóknak 
sem volt kihívójuk, így Constantin 
Borăscu, Ballai Sándor és Constan-
tin Iancu tölthetik be a funkciót. A 
vezetőtanácsba Anton Arghira, Gyar-
mati Ferenc, Gigi Pambuca, Adrian 
Dacica, Mircea Doru Dumitrasciuc, 
Constantin Scuturiciu és Georgiana 
Filip Paic kerültek be.

CONIFA-világeseményét. Ez hatcsapa-
tos torna lehet, a házigazda Székelyföld 
mellett Chameria (görögországi albá-
nok), Sápmi (Lappföld), Észak-Ciprus, 
Cascadia (Észak-Amerika) és Cornwall 
(Anglia) jelezte részvételi szándékát. A 
székelyföldi válogatott korábban Szé-
kelyudvarhelyen játszott felkészülési 
mérkőzést a magyar válogatottal, az-
óta viszont sokat fejlődött a térségben 
a női labdarúgás. Csíkszeredának is 
lett csapata, így a két város együttese 
fogja adni a székely válogatott magját. 
„Március 10-én döntünk arról, hogy 
megtartható-e, vagy sem a torna. Ad-
dig mindenképp ki kell derülnie, hogy 
a nyáron biztonságos keretek között 
összehozható-e a női vébé és a férfi  
Eb” – nyilatkozta Wenczel. A férfi ak-
nál tavaly Észak-Macedóniában kellett 
volna megrendezni a világbajnoksá-

got, ám a koronavírus-járvány miatt 
törölték. „Az elmaradt vébé miatt telje-
sen felborult a kvalifi kációs rendszer, 
a nizzai Európa-bajnokság mezőnye 
rendhagyóan lett kialakítva, könnyen 
elképzelhető, hogy változni fog. A CO-
NIFA-nál elkötelezettek, hogy ha zárt 
kapuk mögött kell, akkor is megrende-
zik a tornákat, hiszen fontosabb, hogy 
legyen esemény, mint az, hogy lehet-
nek-e nézők, vagy sem a lelátókon” 
– szögezte le a beszélgetést Wenczel. 
Az Európa-bajnokságot a tervek 
szerint június 9–19. között rendezik 
meg Nizzában. Az Eb mezőnye: Niz-
za, Dél-Oszétia, Padánia, Abházia, 
Lappföld, Nyugat-Örményország, 
Észak-Ciprus, Arcah Köztársaság, 
Székelyföld, Chameria, Szardínia, 
Cornwall. A két torna sorsolása va-
sárnap délben lesz.

Újrázott a Román Birkózószövetség elnöke

CONIFA: Eb Nizzában, vébé Csíkszeredában?

 » Projektjeit 
tekintve egy 
rozsnyói sport-
komplexum 
felépítését emlí-
tette.

 »  „Az anyagi-
ak eléggé beszű-
kítik az esélye-
ket, de hátha a 
nyárig eljutunk 
odáig az oltások-
kal és a járvány-
nyal, hogy meg 
tudjuk rendezni 
a tornákat” – 
mondta Wenczel 
Kristóf, a CONIFA 
alelnöke.




