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Két elnökjelölt
a Román Vívószövetségnél
Marius Florea újrázni szeretne 
a Román Vívószövetség elnöki 
tisztségében. A regnáló sportvezető 
kihívója Constantin Sandu lesz a 
február 23-i tisztújító közgyűlésen. 
A vezetőtanácsbeli helyekre Oana 
Ionescu, Marcel Tarţa, Pavel Badea, 
Valentin Niţă, Ciprian Porumb, 
Gabriela Dinţică és Costin Duţu 
pályáznak. Florea, mint ismeretes, 
2018 áprilisa óta irányítja a vívószö-
vetséget. A 2017-es megválasztását 
követő évben az egészségügyi okok 
miatt lemondott Laura Badeát 
váltotta a tisztségben.
 
Tíz gól a Galac–Steaua
hokimeccsen
Három Galac–Steaua mérkőzés sze-
repel a programban ezen a héten a 
román felnőtt jégkorongbajnokság-
ban. Az első, Brassóban megren-
dezett összecsapáson két harmad 
után 4-4 volt az állás, a hajrában 
azonban érvényesült a papír-
forma, 6-4-re nyert a Duna-parti 
város csapata, és ezáltal átvette a 
vezetést az összetettben a Gyergyói 
HK-től. A második Galac–Steaua 
találkozó lapzárta után fejeződött 
be, a harmadikat pedig holnap 
este rendezik. Szintén beszámít a 
román bajnokságba a négy Csík-
szereda Sportklub–Brassói Corona 
Erste-ligás összecsapás. Ezek közül 
az első lapzárta után fejeződött be, 
a másodikat ma 18.30-tól rendezik 
a Vákár Lajos Műjégpályán, a har-
madik és negyedik találkozónak 
pedig Brassó ad otthont – szomba-
ton és vasárnap este.
 
Szoboszlai Dominik nyerte
a Magyar Aranylabdát
Szoboszlai Dominik, az RB Leipzig 
és a magyar válogatott labdarúgója 
érdemelte ki a Magyar Aranylabda 
díjat a 2020-as teljesítményéért. 
A húszéves futballista lipcsei 
csapattársát, az elmúlt két évben 
győztes kapust, Gulácsi Pétert előz-
te meg szoros küzdelemben, míg a 
harmadik helyen a német együttes 
harmadik magyar játékosa, Willi 
Orbán zárt. A Magyar Aranylabda 
kategóriában csak magyar játékos-
ra lehetett szavazni, függetlenül 
attól, hogy az illető a hazai bajnok-
ságban vagy külföldön futballozik. 
Szoboszlai Dominik még egy kate-
góriában első lett, ugyanis egymás 
után negyedszer választották a 
legjobb utánpótláskorú játékosnak.
 
Bayern–Tigres döntő a klubvébén
A Bayern München Robert Lewan-
dowski duplájával 2-0-ra legyőzte 
az egyiptomi al-Ahlit a katari 
labdarúgó-klubvilágbajnokság elő-
döntőjében, így bejutott a fi náléba, 
amelyben a mexikói Tigres UANL 
lesz az ellenfele. A bajor gárda 
másodszor jutott be a klubvilág-
bajnokság fi náléjába, 2013-ban a 
marokkói Radzsa Casablanca 2-0-s 
legyőzésével elhódította a trófeát. 
A helyosztókat holnap rendezik: az 
al-Ahli–Palmeiras bronzmérkőzés 
17 órakor kezdődik, a Bayern–Tig-
res döntő pedig 20 órakor.
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Liga 1: a Kolozsvári CFR nem tudta megelőzni az FCSB-t az összetettben

A Kolozsvári CFR élvonalbeli labdarúgócsapata nem tudta kihasználni az FCSB hétvégi veresé-
gét a Liga 1-ben. A fellegvári együttes szintén kikapott a 22. fordulóban, és emiatt a bukaresti 
alakulat mögött egy pont hátrányban a második helyen maradt az összetettben. A címvédő 
Szamos-partiakat hétfő este a Botoșani győzte le hazai környezetben 2-1-re, és így a hatodik 
a tabellán. A játéknap másik találkozóját a Voluntari nyerte meg 1-0-ra a Viitorul vendégeként, 
és ezáltal átadta az utolsó előtti kieső helyet a Hermannstadtnak. Az összetettben a FCSB 48, 
a CFR 47, a Craiova 43, a Sepsi OSK 34, a Clinceni és a Botoșani 33, a Chindia, a Medgyes és 
az UTA 28, a Viitorul és a Dinamo 25, az Argeș FC 23, az Astra 22, a Voluntari 20, a Hermanns-
tadt 19, a Iași pedig 16 pontnál tart. Lapzártánk után már a Román Kupa első nyolcaddöntőjét 
rendezték. A sorozatban ma Konstancai Farul–Chindia (14.30), Kolozsvári Universitatea–UTA 
(17.15) és Dinamo–FCSB (20.30) párosítás szerint lépnek pályára.

A nézők beazonosítására 
alkalmas belépők értékesítését 
javasolja a stadionok újranyi-
tásához a Hivatásos Labdarú-
góliga. A tegnap bemutatott 
szabályzattervezetet az euró-
pai futballszervezet irányelvei 
alapján dolgozták ki.

 »  VÁSÁRHELYI-NYEMEC RÉKA

S zemélyre szabott belépőkkel 
nyitná újra a stadionokat 
a Hivatásos Labdarúgóliga 

BEAZONOSÍTHATÓ BELÉPŐKKEL NYITNÁ MEG A STADIONOKAT A HIVATÁSOS LABDARÚGÓLIGA

„Személyre szóló” futballmeccsek

Belehúztak. A tavalyi trófeagyőztesnek bravúrra lesz szüksége a címvédéshez

 » A liga a 
szabályzatot az 
Európai Labda-
rúgó-szövetség 
(UEFA) dokumen-
tációja mentén 
állította össze, 
és előterjesztette 
a hazai sportmi-
nisztériumnak.

(LPF). A hazai élvonalbeli labda-
rúgó-bajnokság szervezője tegnap 
nyilvánosságra hozott protokollter-
vezete alapján a kluboknak olyan 
jegyeket kell tervezniük és árusíta-
niuk, amely elegendő információt 
tartalmaz a néző beazonosításához 
arra az esetre, ha a hatóságoknak 
epidemiológiai vizsgálatot kell el-
rendelniük. Természetesen a tá-
volságtartás megkövetelése és elő-
segítése, a maszkviselés és egyéb 
– már megszokott – járványügyi 
előírások is szerepelnek a javasolt 
mérkőzésszervezési követelmé-
nyek között, ám mindezek az LPF 

szerint nem lesznek megterhelőek 
a kluboknak. A liga a szabályzatot 
az Európai Labdarúgó-szövetség 
(UEFA) dokumentációja mentén 
állította össze és terjesztette elő a 
hazai sportminisztériumnak. Isme-
retes, hogy a stadionok újranyitását 
korlátozott jelenléttel, a befoga-
dóképesség harminc százalékával 
képzelik el. Novák Eduárd Károly 
sportminiszter korábban már jelez-
te: optimális körülmények között 
április környékén lehetnek újra né-
zők a lelátókon. Tegnapi sajtótájé-
koztatóján hozzátette, hogy a lehe-
tőségekről már tárgyalt az illetékes 
hatóságokkal, ugyanakkor a fertő-
zési arány sokban befolyásolhatja 
a terveket. Ismeretes, hogy Romá-
niában a koronavírus-járvány tavaly 
márciusi kirobbanása óta nézők 
nélkül rendeznek csak sportesemé-
nyeket, ami jelentős veszteségeket 
okoz a kluboknak. Az egyesületek-
nek emellett rendszeresen tesztelni 
is kell a játékosaikat, ugyanakkor 
Novák tegnap közölte, hogy áttér-
hetnek a gyorstesztekre – az első 
körben a csapatsportok képviselői 
–, amely jelentősen csökkenti majd 
a csapatok kiadásait.
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B ravúrra lesz szüksége a Futsal Klub 
Székelyudvarhelynek, hogy idén is 

ott legyen a teremlabdarúgó-Román 
Kupa végelszámolásánál, a Csíkszere-
dai Imperial Wet útja viszont simának 
tűnik a négyes döntőig – derült ki teg-
nap, amikor a Román Labdarúgó-szö-
vetség (FRF) székhelyén kisorsolták a 
torna idei kiírásának menetrendjét. A 
tizenhatos mezőnybe hét élvonalbeli, 
illetve kilenc másodosztályban szerep-
lő klub került. Három együttes, a cím-
védő FK Székelyudvarhely, valamint a 
tavalyi kiírás négyes döntőjébe bejutó 
két gárda, a Dévai Autobergamo és a 
Csíkszeredai Imperial Wet kiemeltek 
voltak. Előbb ők kaptak ellenfeleket, 
aztán a többieket párosították össze.

A címvédő székelyudvarhelyiek az 
első körben még verhető csapatot, a 
2. Ligában szereplő Marosvásárhelyi 
VSK-t kapták, amennyiben sikerrel 
veszik a párharcot, akkor nagy való-
színűséggel az alapszakaszt megnyerő, 
az országot a Bajnokok Ligájában kép-
viselő Galaci Uniteddel csapnak össze 
a Final Fourba kerülésért – a moldva-
iak a Ceahlăul Piatra Neamț ellenkez-
denek. „Ezúttal nem volt szerencsénk, 
ha megnézzük a többi párosításokat, 
a favoritokat, akkor a Csíkszereda és 
a Déva bemasíroz a négyes döntőbe, 
ahová még odajuthat meglepetésként 
a Buzău. Megpróbálunk nekiszökni az 
Unitednek, de ebben a párharcban ők 
a favoritok” – mondta el megkeresé-
sünkre az FK Székelyudvarhely edzője, 
Jakab Zoltán.

Kovács János, a Marosvásárhelyi 
VSK edzője jelezte: az udvarhelyiek 
ellen a tisztes helytállás az elsődleges 
céljuk, mert fi atalok alkotta keretének 
szerinte nehéz felvennie a versenyt a 

rutinos, élvonalbeli gárdákkal. A Kéz-
divásárhelyi SE-nek ugyanakkor van 
esélye továbbjutni az első körből, bár 
azt edzőjük, Gazda József jelezte: el-
lenfelükről, a Sportul Ciorăști-ről csak 
annyit tudnak, hogy megnyerte a má-
sodosztály egyik csoportját. „Biztosan 
nem lesz egyszerű meccs, de azért van 
különbség a két osztály között. Tovább 
akarunk jutni. Kiscsapatként a ku-
pában lehet a legegyszerűbben nagy 
meglepetést okozni. Például Galac a 
tavaly nagyon nehezen tudott kiütni 
minket. Az idei bajnokságban Déva 
csak 3-2-re vert minket, míg Udvar-
hely ellen 3-0-ra is vezettünk, képesek 
vagyunk akár egy jó eredményre” – 
mondta a szakember.

A nyolcaddöntőben lesznek még 
Metropolitan Ișalnița–Luceafărul Bu-
zău, Temesvári CFR–Kolozsvári CFR és 
Simándi Sólymok–Gyergyószentmik-
lósi Inter összecsapások is.

A Déva hagyományosan a favoritok 
közé tartozik, mint ahogyan a Csíksze-
redai Imperial Wet is, ráadásul mind-
ketten kedvező sorsolásnak örvend-
hettek. Előbbi gárda a Gyergyóremetei 
Keresztheggyel találkozik, míg utóbbi 
a Iași együttese ellen kezd majd. „A 
Poli Iași-t nem láttuk a közelmúltban 
játszani, mert a másodosztályban sze-
repel. A nyolcaddöntőben mi vagyunk 
a favoritok a továbbjutásra. A követke-
ző, a negyeddöntős ellenfelünk a Te-
mesvár vagy a Kolozsvár lehet, akikkel 
szemben szintén mi vagyunk az esé-
lyesek a továbbjutásra, de ezt a pályán 
is be kell majd bizonyítani. Az Imperial 
Wet 2021-ben a bajnokság és a kupa 
megnyerését tűzte ki célul” – szögezte 
le a csíkiakat edző Cosmin Gherman.

A Románia Kupa nyolcad- és ne-
gyeddöntőit február 20–21-én rende-
zik, míg a Final Four március 27-én és 
28-án lesz.

Elkerülte a szerencse a futsalkupa-címvédőt

 » A címvédő 
székelyudvarhe-
lyiek az első kör-
ben még verhető 
csapatot kaptak, 
továbbjutásuk 
esetén viszont a 
bajnoki címvédő 
Galac lehet az 
ellenfelük.




