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A Román Labdarúgó-szövet-
ség (FRF) elnöke, Răzvan 
Burleanu szerint a Hivatá-
sos Labdarúgóliga (LPF) át 
szeretné venni a játékveze-
tés feletti ellenőrzést, hogy 
azt egyes klubok javára 
fordítsa, ezért amíg nem 
ismerik el a bírói testület 
hatáskörét, nem biztosítják 
a játékvezetők képzésének 
finanszírozását a VAR beve-
zetéséhez. Az LPF bizonyíté-
kokat követel és a szövetség 
kiadásait firtatta.

 » V. NY. R.

F olytatódik a videóbíró-rend-
szer körüli csörte a Román 
Labdarúgó-szövetség (FRF) 

és a Hivatásos Labdarúgóliga 
(LPF) között. Előbbi szervezet 
elnöke, Răzvan Burleanu azzal 
vádolta meg a hazai élvonalbeli 
labdarúgó-bajnokságot szervező 
ligát, hogy az át akarja venni a 
játékvezetés feletti ellenőrzést, 
hogy azt egyes klubok javára for-
dítsa.

„Az FRF évente mindössze 
100 ezer eurót kap az Európai 
Labdarúgó-szövetségtől a hazai 
játékvezetésre, miközben a bí-
rók képzése éves szinten megha-
ladja a 350 ezer eurót, tavaly óta 
pedig a teszteléseket is fizetni 
kell. A pénz nem hull az égből, 
az UEFA nem kínál olyan támo-
gatást, amit mi elutasítanánk” 
– nyilatkozta a futballszövet-
ség első embere, reagálva a LPF 
főtitkárának, Iustin Ștefannak 
azon vádjaira, mely szerint da-
cára annak, hogy az FRF pénzt 
kap az UEFA-tól a bíráskodás 
fejlesztésére, mégis a ligára 
szeretné hárítani a VAR költsé-
geit. Elmondása alapján az FRF 
indokolatlanul magas összeget 
állapított meg, szemben azzal, 
amit tavaly előjeleztek és a szö-
vetség gátolja a technológia 
régóta ígért bevezetését a hazai 
élvonalbeli bajnokságba. Ezzel 
kapcsolatban Burleanu megje-
gyezte: vállalták a játékvezetők 
felkészítését, amelyre tavaly 

FOLYTATÓDIK A CSÖRTE A ROMÁN LABDARÚGÓ-SZÖVETSÉG ÉS A HIVATÁSOS LABDARÚGÓLIGA KÖZÖTT

Számháborúba torkollt a VAR-projekt

Várakozás. Továbbra sincs konszenzus a videóbíró bevezetése kapcsán

 » „Az LPF 
az FRF pénzén 
akarja irányí-
tani a romániai 
játékvezetést. 
Azt is gyanítom, 
hogy szeretnék 
ellenőrzésük 
alá vonni, hogy 
egyes klubok 
javára használ-
ják” – mondta 
sajtótájékoztató-
ján Burleanu.

már több tízezer eurót költöttek, 
ugyanakkor elmondása szerint a 
LPF semmivel sem járul hozzá a 
VAR-befezetéséhez, hiszen a Liga 1 
közvetítési jogait birtokló cég ma-
gára vállalta a technológia biztosí-
tását. „A tárgyalások félbeszakad-
tak, mert bár a bírók képzésének 
mintegy félmillió eurós kiadása 
fedezve van, a lepcses szájúak a 
LPF-től úgy akárják kisajátítani a 
projektet, illetve a VAR bevezeté-
sét, hogy arra egy lejt sem költe-
nek. Másképp fogalmazva, az LPF 
az FRF pénzén akarja irányítani 
a romániai játékvezetést. Azt is 
gyanítom, hogy szeretnék ellenőr-
zésük alá vonni, hogy egyes klu-
bok javára használják” – mondta 
sajtótájékoztatóján Burleanu.

VAR csak a Román Kupában?
Burleanu hozzátette: hajlandó át-
adni a VAR bevezetésének irányí-
tását az LPF-nek, de akkor leállítja 
a játékvezetők annak használatára 
irányuló képzésének finanszírozá-
sát. „Ha nem fogadják el és nem 
ismerik el az országos játékvezetői 
testület hatáskörét a VAR fellett, 

akkor az FRF semmit sem fog a 
bevezetésére költeni. Tárgyaltam 
a klubok képviselőivel és a bírói 
testülettel, és kijelenhetem, hogy 
a szövetség kész kifizetni a tech-
nológia bevezetésének költségeit 
a Román Kupa számára. A Liga 
1-ben nyolc-tíz hónap múlva hasz-
nálható lehet, ha az LPF lefarag 
egy csekély összeget abból az éves 
kétmillió eurós büdzséből, amit 
a fizetésekre költ és átirányítja a 
VAR bevezetésére” – nyilatkozta 
Burleanu, hozzátéve, hogy ezál-
tal azt szeretnék elérni, hogy vagy 
csökkentség a fizetéseket, vagy 
beszéd helyet dolgozzanak többet 
azon, hogy növeljék saját bevéte-
leiket. Úgy fogalmazott, hogy ha 
az LPF-nek szüksége van az FRF 
támogatására a projekthez, akkor 
arról korrekt elvek mentén kell 
tárgyalniuk. Meglátása szerint 
gyanúra ad okot a LPF pénzügyi 
tevékenységének átláthatatlansá-
ga, de az is, hogy nem nyilvános 
a liga alapszabályzata. „Az LPF 
vezetői érdek-összeférhetetlen-
ségben vannak, mert szerződés-
ben állnak Liga 1-es klubokkal is. 
Problémát jelent a doppingellenes 
harc is, a LPF-nek pénzügyileg fel 
kellene vállalnia ezt is. Tehát, ha 
az LPF azt akarja, hogy az FRF 
támogassa, akkor eleget tesz a ké-
réseinknek, máskülönben a VAR 
bevezetése kizárólag a Román Ku-

pában lesz bevezetve” – szögezte 
le Burleanu.

Feszegetik a kiadásokat
Justin Ștefan nem hagyta szó nélkül 
Burleanu vádjait, és Facebook-ol-
dalán kérte az FRF-elnököt, hogy 
azokat bizonyítékokkal támassza 
alá. „És ha már átláthatóságról be-
szél, akkor várjuk, hogy Burleanu 
úr mondja meg, hogy az FRF be-
vételének – beleértve a FIFA és az 
UEFA adományait – hány százalé-
ka jut a gyakorlatban a klubokhoz? 
Nem másért, de az LPF a kereske-
delmi tevékenységeiből származó 
bevételeinek kilencven százalékát 
a Liga 1-es klubokhoz juttatja” – 
írta Ștefan, aki néhány kérdést is 
intézett az FRF első emberéhéz, 
azzal kapcsolatban, hogy meny-
nyit költ évente az FRF fi zetésekre, 
mekkora összegre rúgnak Burleanu 
kiszállási költségei 2014-től mosta-
náig, vagy hogy mennyit költöttek 
a kudarcba fulladt kivállósági köz-
pontokra. „Burleanu vádjai ne-
vetségesek. Mintha hét év elnöki 
tevékenységgel a háta mögött nem 
tudná, hogy az FRF égisze alatt 
működő bírótestület delegálja a 
bírókat és a megfi gyelőket a mérkő-
zéseket, a bizottságok tagjait pedig 
az FRF ügyvezetőtanácsa nevezi ki. 
Kérdem én, nem éppen ők az elsők, 
akik ellenőrzés alá vonhatják?” – 
mondta az LPF illetékese. Közölte 
azt is, hogy az idei szezonban a 
Liga 1-es klubok több mint 1,2 mil-
lió lejt költenek összesen a játékve-
zetésre, tavaly csak 268 mérkőzést 
játszottak le, ezért 1,02 millió euró-
ba került a bíráskodás. „Ami pedig 
az ezért kapott szolgáltatás minő-
ségét illeti, azt mindnyájan jól is-
merjük. Burleanunak meg kell érte-
nie, hogy az FRF egy szolgáltatást 
nyújt a Liga 1-es kluboknak, annak 
minősége pedig sok kívánni valót 
hagy maga mögött. Épp ő kellene 
legyen az első, aki annak javítását 
kellene szorgalmazza a VAR beve-
zetésével, hiszen a játékvezetők az 
ő hatáskörébe tartoznak” – tette 
hozzá, utalva arra, hogy az elmúlt 
évek során rengeteg bírálat érte 
a játékvezetők munkáját, ezért is 
sürgetik a klubok a videóbíró-ren-
szer bevezetését.

Az LPF főtitkára emlékeztetett 
rá, hogy a megállapodásuk ér-
telmében az LPF-nek kell bizto-
sítania a technológiát – aminek 
már eleget is tett, hiszen van két 
VAR-autó, amit használhatnának 
–, az FRF-nek pedig a játékvezetők 
szakképesítését. Ez utóbbit a sza-
bályzatok és a törvény értelmében 
az LPF nem vállalhatja magára.
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A Viitorul Bukarestben ütötte ki a Dinamót

Ötgólos vendégsikerrel kezdődött a hazai élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 25. fordulója, a Viito-
rul esélyt sem adott a Dinamónak, 5–0-ra nyert Bukarestben. A Dinamo mély gödörbe került, hi-
szen utóbbi öt bajnoki meccsén mindössze egy pontot szerzett, jelenleg 13. a tabellán. A Viitorul 
nyolc nyeretlen meccs után törte meg rossz sorozatát. Az UTA-nak továbbra is jól megy idegenben, 
igaz, a Medgyesi Gaz Metan otthonában szombaton aratott 2–1-es sikeréhez kapushibák is kellet-
tek. Nem kis meglepetésre a Chindia Târgoviște a visszavágón is legyőzte a Craiovai Universitate-
át, és négy pontra van a felsőházi rájátszástól. A hétvégi fodulóban rabolt ugyanakkor pontot az 
Astra, 1-1-es döntetlennel a Clinceni otthonából. A Hermannstadt–Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK 
és a Botoșani–FCSB mérkőzések lapzártánk után fejeződtek be. Ma 17.30 órától Iași–Voluntari, 
20.30-tól pedig Kolozsvári CFR–FC Argeș találkozók lesznek. 

A másodosztályos bajnokságban a keddi Chiajna–Craiova találkozó zárja 15.30 órától a 17. 
fordulót, mely során a hétvégén a Kolozsvári U 2-1-re legyőzte a Slatinát, az FK Csíkszereda 1-1-et 
ért el a Temesvári Ripensiával szemben, a Temesvári ASU Poli pedig gól nélküli döntetlennel zárt 
Slobozián. A Petrolul Ploiești eközben 4-0-ra iskolázta le tegnap a Pandurii Târgu Jiu-t, ezért 27 
ponttal a harmadik az összetettben a Craiova és az ASU Poli mögött.  (Zátyi Tibor)

Haladékot kapnak a futballklubok

A Román Labdarúgó-szövetség (FRF) vezetőtanácsa a koronavírus-járvány 
okozta pénzügyi válság miatt változtatott licencszabályzatán, és hala-
dékot ad a kluboknak arra, hogy adósságaikat törlesszék a hazai élvo-
nalbeli és a másodosztályos bajnokságban való szerepléshez. A döntés 
érelmében azok a klubok, amelyek bizonyítani tudják, hogy 2020-ban 
legalább tizenöt százalékkal kevesebb volt a bevételük, mint egy évvel 
korábban, június 30-ig kapnak haladékot tavalyi tartozásaik kifi zetésére. 
Ezt az enyhítést, csak idén alkalmazzák majd.




