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Börtönbe kerül
az Astra Giurgiu tulajdonosa
Jogerősen, öt év börtönbüntetésre 
ítélték csütörtökön Ioan Niculaét, 
az Astra Giurgiu futballklubjának 
tulajdonosát. A vállalkozó ellen 
adócsalás és pénzmosás vádjá-
val indított korábban eljárást az 
országos korrupcióellenes ügyész-
ség (DNA), amely eredetileg a 
maximálisan kiszabható tizenkét 
év börtönbüntetést kért ellene. Első 
fokon három és fél évre ítélték el, 
amiért az Interagro részvénytársa-
ság tulajdonosaként 2008 és 2009 
között megkárosította az államot. 
Az alapfokú ítélet ellen a DNA fel-
lebbezett. A jogerős ítélet alapján 
Niculaénak nem csak börtönbe kell 
vonulnia, de három évig nem lehet 
gazdasági vállalkozás részvényese 
vagy ügyvezetője. Jelenleg nem 
tartózkodik az országban, Milánói 
klinikán kezelik korábbi koronaví-
rus-fertőzésének szövődményeivel. 
A 66 éves üzletembert egy másik 
ügyben hat hónap letöltendő bün-
tetésre ítélték. 2015 októberében 
szabadult.
 
Oszaka–Brady döntő lesz
az Australian Openen
Naomi Oszaka két játszmában, 6:3, 
6:4-re legyőzte Serena Williamset 
az ausztrál nyílt teniszbajnokság 
(Australian Open) női egyesének 
elődöntőjében, így életében másod-
szor döntőbe jutott a melbourne-i 
Grand Slam-tornán. A másik ágon 
Jennifer Brady három szettben, 6:4, 
3:6, 6:4-re nyert a cseh Karolína 
Muchová ellen, és készülhet 
karrierje első GS-fi náléjára. A férfi  
mezőnyben az első döntős a világ-
első szerb Novak Djokovics lett, 
aki az orosz Aslan Karacevet múlta 
felül 6:3, 6:4, 6:2-re a legjobb négy 
között. A másik ágon a negyedik 
kiemelt Danijl Medvegyev pénte-
ken 10.30 órakor adogat az ötödik 
helyen kiemelt görög Sztefanosz 
Cicipasszal a fi náléért.
 
Bánhidi Bence és Bíró Blanka
az év legjobbjai
Bánhidi Bencét és Bíró Blankát 
választotta a tavalyi év legjobb ké-
zilabdázójának a magyar szövetség 
(MKSZ) elnöksége. Az MKSZ hon-
lapjának csütörtöki tájékoztatása 
szerint a Ferencváros női csapa-
tának kapusa először, a MOL-Pick 
Szeged beállója másodszor kapta 
meg az elismerést. Bánhidi tavaly a 
Bajnokok Ligája és az Európa-baj-
nokság álomcsapatába is bekerült.
 
Olimpiai selejtezőt rendezne
Budapest
Bajkai István, a Magyar Ökölvívó 
Szövetség elnöke szerint akár Bu-
dapest is megrendezheti az európai 
olimpiai selejtező folytatását. A 
sportvezető az M4 Sport Sporthír-
adójában azt mondta óriási sport-
diplomáciai teljesítmény lenne, ha 
a Nemzetközi Olimpiai Bizottság 
(NOB) Magyarországnak ítélné 
oda a rendezést. A NOB várhatóan 
jövő hétfőn jelöli ki a kvalifi kációs 
verseny új házigazdáját. A konti-
nentális kvótaszerző tornák közül, 
mint ismeretes, az afrikai és az 
ázsiai/óceániai régió versenyeit 
meg tudták rendezni tavaly, az 
európai esemény három nap után 
félbeszakadt Londonban.

 » ZÁTYI TIBOR

Kéthetes csúszással, de elkezdő-
dik az idei román ralibajnokság, 

a hétvégén Kovásznán a Hóralin 
gyűl össze a mezőny. A Román Au-
tomobil-szövetség nem változtatott 
a korábban nyilvánosságra hozott 
2021-es versenynaptár-tervezetén, to-
vábbra is tizenegy versenyt tervez, de 
a halasztás miatt változott a Brassó 
Rali időpontja – a bajnokság máso-
dik versenyére március végén kerül 
sor –, továbbá a Bákó Ralit is egy 
héttel később rendezik, mint ahogy 
eredetileg szerepelt a tervekben.

A Hargita Rali továbbra is a negye-
dik állomása lesz a bajnokságnak, 
május 7–8-án versenyeznek Széke-
lyudvarhelyen és környékén. Fe-

rencz Csaba, a Hargita Rali főszerve-
zője elmondta, hogy bár hivatalosan 
tizenegy versenyt ütemezett be a 
szövetség, még nagyon kérdéses, 
hogy hányat fognak megszervezni, 
mivel kettőnek még helyszíne sincs. 
„Jelenleg nagy az összevisszaság, 
senki semmi konkrétumot nem tud, 
ami biztos, hogy a hétvégén kezdő-
dik a bajnokság. Érdekes szezon vár 
ránk, tele vagyunk nagy tervekkel, 
továbbra is keressük a támogató-
kat, hogy minél jobban meg tudjuk 
rendezni a Hargita Ralit. Nagy fi gye-
lemmel kísérjük a koronavírus-jár-
vány alakulását, mivel szeretnénk, 
ha májusban Székelyudvarhelyen 
meg tudnánk rendezni a szuperspe-
ciálist” – tette hozzá a főszervező. 
Ferencz szerint a sok verseny kissé 

megrostálja a mezőnyt, mindenki 
kétszer is meggondolja, melyik ver-
senyen vesz részt. A Hóralira több 
mint ötvenen jelentkeztek, ám végül 
28 páros áll rajthoz a bajnoki futa-
mon, míg a Rali Kupában nyolcan 
lesznek a rajtrácson.

A 2021-es hazai ralibajnokság 
műsora: február 19–20. Hórali, Ko-
vászna (hó), március 26–27. Brassó 
Rali (aszfalt), április 16–17. Bukovi-
na Rali (aszfalt), május 7–8. Hargita 
Rali (aszfalt), május 28–29. Kolozs 
Rali (aszfalt), június 11–12. Argeș Rali 
(aszfalt), július 2–3. Bákó Rali (ma-
kadám), július 30–31. Szeben Rali 
(makadám), szeptember 3–4. Iași 
Rali (makadám), szeptember 24–25. 
Munténia Rali (makadám), október 
15–16. Máramaros Rali (aszfalt).

Maradt a tizenegy verseny, rajtol a ralibajnokság

 » „Jelenleg 
nagy az össze-
visszaság, senki 
semmi konkrétu-
mot nem tud, ami 
biztos, hogy a 
hétvégén kez-
dődik a bajnok-
ság” – mondta 
Ferencz Csaba, 
a Hargita Rali 
főszervezője az 
idei szezonról.

Továbbra sincs megállapodás 
a hazai labdarúgóliga és a 
futballszövetség között a vi-
deóbíró-rendszer (VAR) régóta 
tervezett bevezetéséhez. A liga 
szerint az FRF az ötszörösére 
növelte a játékvezetők képzé-
sének költségét.

 » V. NY. R.

I dén tervezeték a teszteléseket, 
de továbbra is bizonytalan a 
videóbíró-rendszer (VAR) beve-

zetése Romániában – ismerte el 
Justin Ștefan, a Hivatásos Labdarú-
góliga (LPF) főtitkára a DigiSport-
nak. A sportvezető szerint jelenleg 
minden közös projektjük a Román 
Labdarúgó-szövetséggel (FRF) 
stagnál, mivel nem írták még alá a 
Nemzetközi Labdarúgó-szövetség-
gel (FIFA) közös megállapodást. 
Ștefan rámutatott arra, hogy a já-
tékvezetők képzésének költségei 
a tervezettnél magasabbak. „Nem 

A LABDARÚGÓLIGA SZERINT ÉRTHETETLENÜL MAGASAK A JÁTÉKVEZETŐK KÉPZÉSÉVEL JÁRÓ KÖLTSÉGEK

Homály fedte videóbíró-rendszer 

Halogatás. A hazai játékvezetői testület már 2019-ben munkacsoportot szervezett a VAR bevezetéséhez

 » „Az az érzé-
sem, hogy valaki 
nem szeretné a 
VAR bevezetését. 
Azt nem tudom ki, 
de már kezdem 
ezt a forgatóköny-
vet is számításba 
venni. A Liga 
viszont akarja a 
videó-bírót” – nyi-
latkozta Ștefan.

értem miért. Pár hónappal ezelőtt 
Răzvan Burleanu (az FRF elnöke – 
szerk. megj) azt mondta, hogy 50–
100 ezer euróba kerül majd, de most 
kaptunk egy levelet, amelyben 500 
ezer eurós összeg szerepel” – ecse-
telte a sportcsatorna csütörtöki mű-
sorában. Hozzátette, a szabályzat 
egyértelmű arra vonatkozóan, hogy 
a játékvezetés kinek a hatásköré-
be tartozik, az LPF-nek pedig nincs 
arra lehetősége, hogy a képzés költ-

ségeit átvállalja. „Nem tartom való-
színűnek, hogy a klubok kifi zessék 
ezt, amikor az FRF kötelessége len-
ne. Az az érzésem, hogy valaki nem 
szeretné a VAR bevezetését. Azt nem 
tudom ki, de már kezdem ezt a for-
gatókönyvet is számításba venni. A 
Liga viszont akarja a videó-bírót” – 
nyilatkozta Ștefan.

A VAR bevezetését már régóta 
szorgalmazzák a hazai élvonalbeli 
labdarúgó-bajnokságban szerepe-
lő klubok, a tévéközvetítési jogokat 
birtokló vállalat pedig már koráb-
ban felvállalta az ahhoz szükséges 
technika biztosítását. Ahhoz viszont 
a játékvezetőknek szakképesítést 
kell végezniük, amelyről viszont az 
FRF-nek kell gondoskodnia. Ehhez 
az Európai Labdarúgó-szövetségtől 
(UEFA) támogatást is kap. Tavaly a 
koronavírus-járvány kirobbanása 
hátráltatta a VAR bevezetését, de ősz-
szel ismét jelezték, hogy a Liga 1 kö-
vetkező idényére szeretnék bevezetni 
a bírói tévedések kiküszöbölését elő-
segítő rendszert.

A VAR egyik leghangosabb támo-
gatója a hazai bajnokságban címvé-
dő Kolozsvári CFR volt, amely az idei 
szezonban is többször panaszkodott 
a játékvezetői tévedésekre. A Liga 1 
az alapszakasz 24. fordulójánál tart, 
amikor is pénteken Voluntari–Argeș 
FC (17.30), Craiova–Hermannstadt 
(20.30), szombaton Sepsi OSK–Clin-
ceni (17), FCSB–Chindia (20), vasár-
nap Medgyes–Kolozsvári CFR (18), 
Astra–Dinamo, hétfőn pedig UTA–
Botoșani (17.30) és Viitorul–Iași 
(20.30) párosítás szerint játszanak.

Az FRF különben tavaly a másod-
osztályos bajnokságra is kiterjesztet-
te volna a videóbíró-rendszert. A Liga 
2 aktuális szezonja a téli szünet után 
csütörtökön folytatódott a 16. for-
dulóval, amikor is a Temesvári ASU 
Poli 2-0-ra legyőzte hazai pályán a 
Gloria Buzău gárdáját. A Kolozsvári 
Universitatea lapzártánk után lépett 
pályára. Szombaton többek között 
FK Csíkszereda–Resicabánya és 
Călărași–Konstancai Farul mérkőzé-
sek lesznek, majd vasárnap Rapid–
Temesvári Ripensia párosítás szerint 
játszanak 11 órától.
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Az UEFA törölte az ifi k BL-idényét

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) a koronavírus-jár-
vány miatt törölte az ifjúsági korosztály Bajnokok Ligája 
aktuális idényét. Az UEFA honlapjának beszámolója szerint 
azért döntött így a szervezet, hogy ne tegyék ki fokozott 
fertőzésveszélynek a fi atal futballistákat. Az MTI beszá-
molója alapján az U19-es sorozatban első alkalommal 
szerepelt volna két magyarországi együttes, a Győri ETO az 
albán FK Apolonia, a Ferencváros pedig az orosz Lokomo-
tiv Moszkva otthonában lépett volna pályára márciusban 
a legjobb 32 közé kerülésért. Romániát az U19-es Elit Liga 
győztese, a Viitorul képviselte volna, a konstancaiaknak a 
ciprusi bajnok Apoel Nicosiával kellett volna találkozniuk.




