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Meglepetések Román Kupája
Két élvonalbeli együttes is búcsú-
zott szerda este a Román Kupa idei 
sorozatától, ráadásul mindketten 
hagyományos riválissal, de az aktu-
ális idényben gyengébbnek tartott 
alakulattal szemben maradtak alul 
a nyolcaddöntőben. Először az 
UTA kapott ki Kolozsváron 2-1-re, 
a másodosztályban szereplő Uni-
versitateától, majd az FCSB bukta 
el idegenben 1-0-ra a Dinamo elleni 
örökrangadót. Csütörtökön a Liga 
1-ben érdekelt Medgyesi Gaz Metan 
számára is lezárult a kupasorozat: 
a Liga 2-es Viitorul Pandurii Târgu 
Jiutól kapott ki 1-0-ra. A Temes-
vári ASU Poli–Astra Giurgiu és a 
Botoșani–Craiovai Universitatea 
mérkőzéseket lapzártánk után 
rendezték. Péntektől már a Liga 1 
23. fordulójában lépnek pályára a 
csapatok Argeș–Viitorul (péntek, 
20 óra), Chindia–UTA (szombat, 
14.30), Dinamo–Sepsi OSK (szom-
bat, 21), Iași–Astra (vasárnap, 
12.15), Clinceni–Craiova (szombat, 
14.30), Hermannstadt–FCSB (va-
sárnap, 19.45), Botoșani–Medgyes 
(hétfő, 17.30) és Kolozsvári CFR–
Voluntari (hétfő, 20.30) párosítás 
szerint.
 
Kórházban kezelik
tüdőgyulladással Diószegit
Koronavírus által okozott kétoldali 
tüdőgyulladással kórházba került 
szerdán Diószegi László, Sepsi-
szentgyörgyi Sepsi OSK labdarú-
góklub és a nevét viselő pékség 
tulajdonosa. A vállalkozó-klubve-
zető a Nemzeti Sportnak elmondta: 
„tizenkét napig otthon voltam láza-
san, végül Zsemberi János barátom, 
a Topolya tulajdonosa rábeszélt, 
hogy nézessem meg a tüdőmet. 
A keddi CT-vizsgálat derítette ki 
szerdára, hogy tüdőgyulladásom 
van mindkét oldalon, és akkor 
döntöttem úgy, hogy befekszem 
a szentgyörgyi kórházba.” Mint 
ismeretes, a Liga 1-ben szereplő 
Korvászna megyei együttesnél 
fertőzési gócpont alakult ki, a játé-
kosok többsége és a vezetőedző is 
karanténba kényszerültek korona-
vírus miatt. Szerdán kiderült, hogy 
nagy valószínűséggel a klubelnök 
is elkapta a koronavírust, ami be is 
igazolódott.
 
Olimpiai kvótáért utazott
Rotterdamba a pólóválogatott
Rotterdamba utazott Románia 
férfi  vízilabda-válogatottja, hogy 
megkíséreljen kijutni a tavalyról 
idénre halasztott tokiói nyári olim-
piára. A kék-sárga-piros együttes 
a pótselejtezőn a B csoportban, 
Horvátország, Németország, Orosz-
ország, Hollandia és Franciaország 
legjobbjaival mérkőzik majd meg, 
míg a másik ágon Görögország, 
Montenegró, Brazília, Kanada, Grú-
zia és Törökország pályázik ötkari-
kás szerepelésre. A csoportkörből 
az első négy helyezett jut tovább az 
egyenes kieséses szakaszra, de az 
olimpiai részvételt csak a döntős 
szereplésért, illetve a bronzéremért 
jár majd. Románia vasárnap a 
horvátok ellen kezd. A tokiói játé-
kok férfi  vízilabdatornájára eddig 
Magyarország, Szerbia, Olaszor-
szág, Spanyolország, az Egyesült 
Államok, Kazahsztán, Ausztrália, 
Dél-Afrika és Japán váltott jegyet.

Az Európai Labdarúgó-szövet-
ség (UEFA) fegyelmi bizottsága 
felmentette a PSG–Basaksehir 
román játékvezetőit a rasz-
szizmus vádja alól, és nem 
szankcionálják Sebastian 
Colțescut amiért a „fekete” 
jelzőt használta a török csapat 
másodedzőjére.
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A z Európai Labdarúgó-szö-
vetség (UEFA) fegyelmi bi-
zottsága felmentette, és nem 

szankcionálja Sebastian Colțescu 
játékvezetőt, valamint Octavian 
Șovre partjelzőt a Paris Saint-Ge-
main–Basaksehir Bajnokok Li-
gája-mérkőzésen történt botrány 
kapcsán – értesült csütörtökön a 
ProSport.ro. Emlékezetes, hogy a 
tavalyi csoportmérkőzés negyedik 
játékvezetőjeként Ovidiu Hațegan 
sípmesterrel kommunikálva a ro-
mán „negru” szót használva azo-
nosította be a török csapat kameru-
ni másodedzőjét, Pierre Webót. Az 
isztambuli és a francia együttes já-

AZ UEFA NEM SZANKCIONÁLJA SZÓHASZNÁLATÁÉRT A BL-BOTRÁNYT OKOZÓ ROMÁN JÁTÉKVEZETŐT

Felmentették Colțescuékat

Nem bűnös. Sebastian Colțescu szóhasználata nem tulajdonítható rasszistának az UEFA szerint

 » A ProSport 
beszámolója 
alapján az UEFA 
jelentése nem 
tartja indokolt-
nak a játékvezető 
szankcionálását.

tékosai egyaránt rasszistának tartot-
ták a szóhasználatot, és nem voltak 
hajlandóak lejátszani a találkozót. 
A meccset csak másnap pótolták, 
egy új játékvezetői csapat irányítása 
mellett, miközben az UEFA vizsgála-
tot rendelt el az ügyben. A ProSport 
beszámolója alapján az UEFA jelen-
tése megerősítette, hogy Colțescu 
román nyelven kommunikált kolle-
gájával, a „negru” szó pedig román 

nyelven egyszerűen a fekete színt 
jelenti, ami angolul sem számít pe-
joratív, sértő jelzőnek. A rasszizmus 
ellen küzdő civil szervezetek is hasz-
nálják, és így a játékvezetők szank-
cionálása sem indokolt. Felmentése 
hírére reagálva a 43 éves Colţescu 
közösségi oldalán úgy fogalmazott: 
„amikor igazságot szolgáltatnak, az 
örömet szerez az igazaknak, és ré-
mületet a rosszaknak”.
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A női és férfi  kézilabda-Bajnokok 
Ligája csoportkörének teljes me-

zőnye, azaz mind a tizenhat csapat 
részt vehet a kieséses rájátszáson – 
határozott az Európai Kézilabda-szö-
vetség (EHF) végrehajtó bizottsága, 
amely a bővítésnek megfelelően a 
playoff rendszert is átszervezte, így az 
eredetileg nyolcaddöntőnek tervezett 
következő szakaszban például az A 
csoport győztese a B csoport sereghaj-
tójával találkozik, miközben például a 
második helyezett a hetedikkel mecs-
csel a továbbjutásért.

Az EHF közleménye alapján azért 
döntöttek a módosítás mellett, mert a 
koronavírus-járvány miatt több mér-
kőzést el kellett halasztani a hétvégén 
záruló csoportkörből. Néhányat ugyan 
időközben bepótoltak, de a női BL-ben 
nyolc találkozó számára nem tudtak 
új időpontot találni, így azok eredmé-
nyéről – a decemberben szabott ha-
táridőnek megfelelően – a zöldasztal 

Szakmai együttműködés körvona-
lazódik a Székelyföldi Labdarúgó 

Akadémia és a Szatmárnémeti köz-
ponttal kiépítendő Partiumi Labda-
rúgó Akadémia között. Erről a csík-
szeredai akadémiát irányító Szondy 
Zoltán csütörtökön már biztosította a 
náluk vendégeskedő Kereskényi Gá-
bort, Szatmárnémeti polgármesterét, 
Magyar Lóránd RMDSZ-es parlamenti 
képviselőt és Purguly Árpád megbízott 
szakmai igazgató. Az FK Csíkszereda 
honlapján olvasható közlemény alap-
ján a magyar kormánytámogatással 

mellett döntöttek. Külön vizsgáltak 
meg minden egyes összecsapást, így 
a Bukaresti CSM a Bietigheim elleni 
hazai és a Rosztov Don elleni idegen-
beli mérkőzését is megnyerte játék 
nélkül, hiszen mindkét esetben az el-
lenfél miatt kellett halasztani. A Râm-
nicu Vâlcea ellenben csak a Borussia 
Dormund elleni idegenbeli meccséért 
gyűjtött két pontot a zöldasztalnál, a 
Dortmund elleni hazai és a Podravka 
elleni összecsapását az ellenfele javá-
ra írták. Utóbbi B csoportban így 13 for-
duló után a CSZKA Moszkva (23 pont) 
áll az élen a Győri ETO (22), az Odense 
(13), a Buducsnoszt (10), a Râmnicu 
Vâlcea (8), a Dortmund (7) és a Podrav-
ka (4) előtt. Az A nyolcasban a Team 
Esbjerg, a Metz, a Vipers és a Rosztov 
is kaptak két pontot játék nélkül, így 
az összetettben jelenleg a Rosztov 19 
ponttal vezet a Metz (18), a Bukaresti 
CSM (17), a Ferencváros (16), a Vipers 
(14), az Esbjerg (10), a Krim Mercator 
(7) és a Bietigheim (3) előtt. Az aktuális 
sorrend alapján tehát a Bukaresti CSM 

épp a Vâlceával találkozna először a 
kieséses szakaszban, hátravan viszont 
még a hétvégi forduló, amikor is a Bu-
karesti CSM szombaton a Metz vendé-
ge lesz, miközben a Vâlcea vasárnap 
a Brest gárdáját fogadja. A magyaror-
szági csapatok közül a Győr szomba-
ton játszik hazai pályán a CSZKA-val a 
csoportelsőségért, míg a Ferencváros 
aznap a Rosztov-Don vendége lesz.

A férfi  BL-ben romániai csapat nem 
szerepel, magyarországi együtteseket 
pedig nem volt elmaradt meccsük, 
amelyekről a zöldasztalnál döntöttek. 
Vannak ugyan olyan korábban elma-
radt találkozók, de azok pótlására 
találtak időpontot. Az A csoportban 
szereplő Szeged és az B nyolcasban 
érdekelt Veszprém egyaránt pályára 
léptek lapzártánk után.

A férfi  és a női Európa Liga erede-
ti kiírásán nem változtattak. Utóbbi 
sorozatban a Nagybányai Minaur 
szerdán klubrekordot jelentő 40-27-re 
győzte le a norvég Storhamar gárdáját 
a C csoportban.

kivitelezésre váró partiumi projekt az 
építkezési engedélyekre vár, de bíznak 
benne, hogy azt májusban megkapják 
és elkezdhetnek dolgozni a pályák ki-
alakításán. A tervek szerint három fü-
ves és egy műfüves pálya épül, emel-
lett egy fedett műfüves pálya, valamint 
egy 90 fős bentlakás. „A szatmári fut-
ball közel százéves múlttal rendelke-
zik, mégis a jelenlegi helyzet siralmas, 
de nem reménytelen” – mondta Keres-
kényi, hozzátéve, hogy az akadémiá-
val szeretnének visszakerülni a Kár-
pát-medencei futballtérképre. Mintegy 

350 gyermek foglalkoztatására számí-
tanak, a 2021–2022-es idényben pedig 
már néhány korosztállyal el szeret-
nének indulni a bajnokságokban. A 
szakmai igazgató a szatmári születésű 
Purguly Árpád lett, akire azért esett a 
választás, mert edzőként jelentős ered-
ményei vannak, dolgozott már Ma-
gyarországon is, de a Székelyföld Lab-
darúgó Akadémián is. „Nyilván sokat 
jelent, hogy ismeri a szatmári közeget, 
ezért olyan előnye is van, ami nem kér 
külön magyarázatot” – fogalmazott 
Kereskényi. (Hírösszefoglaló)

Kézilabda-BL: „koronakártyás” továbbjutás

Székelyföldi partnert találtak a szatmáriak

 » Az aktuális 
sorrend alapján 
tehát a Bukaresti 
CSM épp a Vâlce-
ával találkozna 
először a kiesé-
ses szakaszban, 
hátravan viszont 
még a hétvégi 
forduló, amikor 
is a Bukaresti 
CSM szombaton 
a Metz vendége 
lesz, miközben a 
Vâlcea vasárnap 
a Brest gárdáját 
fogadja.

 » A szakmai 
igazgató a szat-
mári születésű 
Purguly Árpád lett.




