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Oktatott a Kolozsvári CFR
a Liga 1-ben
A Kolozsvári CFR 5-0-ra győzte le 
hazai pályán az Argeș FC-t a hazai 
élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 
25. fordulójában, és így 25 ponttal 
beérte az FCSB-t az alapszakasz 
összetettjének élén. A sereghajtó 
Iași ezalatt hétfő kora este 2-0-ra 
kapott ki otthon attól a Volun-
tari-tól, amely a három ponttal 
átadta a kiesést jelentő 15. helyet a 
Hermannstadtnak.
 
Negyeddöntőkkel folytatódik
az Erste Liga
Lapzártánk után már le is játszot-
ták az első negyeddöntős mérkő-
zéseket a jégkorong-Erste Ligá-
ban, ahol az alapszakasz három 
legjobbja választhatott magának 
ellenfelet a kieséses szakaszra. 
A hétfő délután bejelentett dön-
tések nem okoztak meglepetést: 
az alapszakasz-győztes Brassói 
Corona a Vasast, a Ferencváros a 
MAC-ot, a Csíkszeredai Sportklub 
a Gyergyói HK-t választotta, így a 
Debrecennek az Újpest maradt. 
Mihály Árpád, a barcaságiak 
általános igazgatója kiemelte: az 
edzői stáb a hagyományos meg-
oldás alapján járt el, és emiatt 
döntöttek az alapszakasz nyolca-
dik helyezettje mellett. A csíkiak 
vezetőedzője, Jason Morgan 
eközben a kevesebb utazással 
indokolta a hargitai rivális kivá-
lasztását. A GYHK-t erős csapat-
nak tartja, de céljuk, hogy meg-
ismételjék a tavalyi eredményt, 
amikor – a koronavírus-járvány 
miatt – a Ferencvárossal megosz-
tott bajnokok lettek. Az Erste Liga 
hivatalos honlapja által idézett 
Bereczky Szilárd, a GYHK-t képvi-
selve megtiszteltetésnek nevezte, 
hogy a Sportklubbal játszhat-
nak, de nem lepte meg a döntés. 
Azt sajnálja csupán, hogy nem 
lehetnek nézők a meccseken, 
mert ez a negyeddöntő a „székely 
hoki ünnepe lehetne” telt házas 
csarnokokkal. A közönség hiánya 
miatt Szőke Álmos, az Erste Liga 
elnöke is sajnálkozott, de közöl-
te: a mérkőzéseket az M4 Sport és 
az Erste Liga Tv sugározza majd. 
„Azt lehetett látni, hogy az Erste 
Liga töretlenül fejlődik, a szak-
emberek szerint is fantasztikus 
úton halad. Egyre több fi atal ját-
szik a csapatokban, és minőségi 
légiósok is szerepelnek a ligában. 
A rájátszásban minden eddiginél 
szorosabb meccsekre számítunk, 
szinte bárki esélyes lehet a végső 
győzelemre. Az alapszakaszban 
tapasztalt küzdelmet és hason-
lóan színvonalas meccseket sze-
retnénk látni a továbbiakban is” 
– mondta. A lapzártánk után el-
kezdődött, az egyik fél negyedik 
győzelméig tartó negyeddöntős 
párharcok második meccsnapja 
ma lesz, majd március hatodikán 
és hetedikén játszanak ismét. Az 
elődöntő előtt nem lesz újabb 
ellenfélválasztás, a párosítás az 
alapszakasz-helyezések alapján 
alakul ki.
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Vállalom parketták, hajópadlók csiszolását. 
Érdeklődni lehet telefonon: 0749-578832.

Novák Károly Eduárd sport-
miniszter nyilatkozata szerint 
elképzelhető, hogy két-három 
hónap múlva visszatérhetnek 
a nézők a stadionokba, de egy 
ideig még biztosan zárt kapuk 
mögött zajlanak a sportesemé-
nyek Romániában. A sportélet 
képviselői szerint már most is 
későnek számítana a lazítás.

 » MUNKATÁRSAINKTÓL

H etek, hónapok óta a stadio-
nok újranyitásáért lobbizik 
a hazai Hivatásos Labdarú-

góliga és a Román Labdarúgó-szö-
vetség, de az illetékesek rendre tü-
relemre intik a sportág képviselőit. 
A koronavírus-járvány kirobbanása 
óta Európában voltak országok, 
ahol időszakosan és korlátozott 
számban beengedtek nézőket a 
sporteseményekre, nálunk viszont 
egy esztendeje kizárólag zárt kapuk 
mögött zajlanak a versenyek.

A sportrajongókat foglalkoztató 
lényeges kérdésről Novák Károly 
Eduárd a héten a bukaresti sport-
csarnokban nyilatkozott az újság-
íróknak. Az ifj úsági és sportminisz-
ter elmondása szerint két-három 
hónap múlva jöhet szóba a stadio-
nok újranyitása, akkor is csak rész-
legesen, a hatóságok pedig a többi 
európai állam intézkedéseit is fi gye-
lembe véve hoznak majd döntést.

„A nyomás egyre nagyobb. Ré-
szemről már holnap is visszatér-
hetnének a nézők, de ha a külföldi 
példákat nézzük, egyelőre zárva 
vannak a stadionok, nekünk pedig 
kötelező ahhoz is igazodnunk, ami 
a kontinensen történik” – nyilat-
kozta a sportminiszter. Hozzátette: 
a labdarúgó-közönség nem hason-

NOVÁK EDUÁRD SPORTMINISZTER SZERINT KÉT-HÁROM HÓNAP MÚLVA ÚJRANYITHATNAK A STADIONOK

Nézőket követelnek a sportvezetők

Konganak a lelátók. Egy éve nem látogathatják a szurkolók a hazai sporteseményeket

 »  „Mi lenne, 
ha egyszer az 
ország kezdemé-
nyezne, és nem 
várna másokra? 
Még az is meg-
oldás lenne, ha 
legalább a sta-
dionok befoga-
dóképességének 
10 százalékát 
beengednék, 
hogy a szurkolók 
is érezzék, hogy 
foglalkoznak 
velük, mert ez 
már szinte tűrhe-
tetlen” – mondta 
a Sepsi OSK 
elnöke, Diószegi 
László.

lítható össze a színházi közönséggel, 
hiszen a színházakban a nézők nem 
fognak mind az első sorba tódulni, 
hogy a színészekre kiabáljanak. „Úgy 
gondolom, hogy az illetékesek tud-
ják, miért döntöttek amellett, hogy a 
stadionok zárva maradjanak. Ha mi 
lennénk az utolsó ország Európában, 
amely nem nyitotta meg őket, akkor 
megérteném, de látjuk, mi történik 
máshol” – mondta.

Diószegi László, a Sepsiszentgyör-
gyi Sepsi OSK elnöke szerint „már 
holnap is késő lenne újra kinyitni a 
stadion kapuit”, és túlzásnak tartja 
azt, ami történik, mert például a nagy 
bevásárlóközpontokban nap mint 
nap több száz ember tolong egymás 
mellett. „A stadionok pedig zárva 
maradnak, holott a szabad levegőn 
távolságtartással és maszkban meg-
oldható lenne a szurkolók jelenléte. 
Eddig reménykedtünk abban, hogy 
az április közepén kezdődő rájátszás 
mérkőzésein korlátozott számban 

már lehetnek szurkolók, akiket vala-
milyen rendszer szerint beengedhet-
tünk volna” – nyilatkozta. Hozzátet-
te, mindig másra várunk, így amíg 
Európában nem teszik meg az első 
lépést, addig itthon is kivárnak. „Mi 
lenne, ha egyszer az ország kezdemé-
nyezne, és nem várna másokra? Még 
az is megoldás lenne, ha legalább a 
stadionok befogadóképességének 10 
százalékát beengednék, hogy a szur-
kolók is érezzék, hogy foglalkoznak 
velük, mert ez már szinte tűrhetet-
len. Egy éve nem láthatták élőben a 
kedvenc csapatukat. Két-három hó-
nap múlva már be is fejeződik a baj-
nokság, és ez a döntés azt jelentené, 
hogy ebben a szezonban is búcsút 
inthetünk a nézőknek” – tette hozzá.
A Román Labdarúgó-szövetség, mint 
ismeretes, szeretné ha már ebben a 
hónapban megnyitnák a stadiont a 
válogatott mérkőzéseire, a Hivatásos 
Labdarúgóliga pedig kidolgozott egy 
protokollt a szurkolók fogadására.
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 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

„A koronavírus-ellenes oltás egye-
lőre nem feltétele a tokiói nyári 

olimpián való részvételnek” – közölte 
Mihai Covaliu. A Román Olimpiai és 
Sportbizottság (COSR) elnöke kiemel-
te, hogy a sportolók immunizálása 
folyamatban van, de az nem kötele-
ző. „Egyelőre 59 romániai versenyző 
kvalifi kált az ötkarikás játékokra, de 
bízunk benne, hogy a kvalifi kációk 
lezárultával a számuk 100-110-re nő. 
Kvótát várunk a női kézilabdázóktól, 
de vívásban, birkózásban, cselgáncs-

ban, teniszben és tornában is vannak 
olyan sportolóink, amelyek még jegyet 
válthatnak Tokióba” – mondta. Cova-
liu azt nem árulta el, hogy a kvalifi kált 
versenyzők közül eddig hányan kap-
ták meg a védőoltást, de tájékoztatása 
alapján egy illetékes alkalmazottjuk 
erről kimutatást készít a Nemzetközi 
Olimpiai Bizottság (NOB) számára. „A 
sportolók beoltása az egyéni program-
jukhoz és a versenynaptárakhoz iga-
zodik, és eddig a tervek szerint halad” 
– szögezte le.

Egy hónapja zajlik Magyarorszá-
gon is az ötkarikás játékokra készü-

lő versenyzők beoltása, az illetékes 
testület egy közel 870 fős listát állí-
tott össze az annak igénylésére jogo-
sultak neveivel. Több alkalommal is 
hangsúlyozták ugyanakkor, hogy a 
beoltottság nem feltétele az olimpiai 
részvételnek, ezért mindenki egyéni 
döntése alapján kérheti, avagy uta-
síthatja el a vakcinát. A NOB ugyan 
szeretné, ha mindenki immunizálná 
magát koronavírus ellen, de például 
a tizennyolc éven aluliak koruknál 
fogva kimaradnak a kampányból, 
ugyanakkor rutinos felnőtt élsporto-
lók között is vannak, akik elutasítják 
a vakcinát. Így például Yohan Blake, 
a jamaicaiak olimpiai és világbajnok 
rövidtávfutója, aki egy helyi lapnak 
nyilatkozta, hogy inkább kihagyja az 
olimpiát, mintsem beoltassa magát. 
Romániában ugyanakkor már az öt-
karikás játékokra kvalifi kált ifj úsági 
futballválogatott több játékosa meg-
kapta a vakcinát, de – mint már be-
számoltunk róla – a teniszklasszis Si-
mona Halep is megkapta már az első 
injekciót.

Oltáskötelezettség nélkül készülnek az olimpiára

 » A Román 
Olimpiai és 
Sportbizottság 
(COSR) elnöke 
kiemelte, hogy a 
sportolók immu-
nizálása folya-
matban van, de 
az nem kötelező.

Lakással jutalmazzák a tokiói súlyemelő-érmeket

Lakással jutalmazza a Román Súlyemelő-szövetség (FRL) a tokiói nyári olimpián érmet szerző 
versenyzőit – jelentette be Răzvan Pîcălabu. A szervezet elnöke pluszösztönzésnek szánja az 
ajándékot, hangsúlyozva, hogy mindezt a saját bevételükből biztosítják majd. „Az aranyére-
mért háromszobás lakást, az ezüstért kétszobás lakást, a bronzéremért pedig egyszobás lakást 
kínálunk. A lakások kulcsrakészek, bútorozottak lesznek” – részletezte. Romániából mostanáig 
csak az 50 kg-os súlycsoportban versenyző Alina Vuc kvalifi kált a tavalyról idén nyárra halasztott 
ötkarikás játékokra, de a következő időszakban több kvótaszerző tornát is rendeznek majd.




