
2021.  MÁRCIUS 25. ,  CSÜTÖRTÖK S P OR T 9#fejlesztés  #labdarúgás

• Nagyszabású munkálatok kezdődtek el a csík-
szeredai stadionnál, a futballpálya északnyugati 
részén a délkeletihez hasonló épületszárny léte-
sül. Ezzel zárulnak majd a Székelyföld Labdarú-
gó Akadémiának a csíkszeredai stadion környé-
kére elképzelt beruházásai.

D O B O S  L Á S Z L Ó

M árcius elején adta ki Csík-
szereda Polgármesteri Hi-
vatala az építkezési enge-

délyt a munkálatokra, a kivitelező 
az ING Service cég, őket választották 
ki a meghívásos alapon történt köz-
beszerzési eljáráson. Ez a cég épí-
tette a stadion jelenlegi lelátóját is. 
A magyar kormány által támogatott 
beruházás értéke 15 millió lej, és ezt 
az összeget a Bethlen Gábor Alaphoz 
leadott pályázaton nyerte el a Szé-
kelyföld Labdarúgó Akadémia.

Látványos dolgokról egyelőre 
nem lehet beszámolni, lebontották 
az északnyugati oldal sok-sok gene-
rációt kiszolgáló betonlelátóját, en-
nek helyére épülnek majd új öltözők 
és kiszolgálóhelyiségek, az épület 

külső része pedig új, korszerű lelátó-
ként fog működni.

Buzogány Károlytól, a mun-
kálatokat végző ING Service Kft . 
igazgatójától megtudtuk, hogy az 
építkezési engedély kibocsátását 
megelőzően hang- és beárnyékolási 
tanulmány készült, és ezeket, illetve 
az általános és az övezeti rendezési 
terveket fi gyelembe véve készültek 
el a tervek, jogilag minden hatósági 
engedélyt beszereztek az építkezési 
munkálatok megkezdéséig.

„Igyekszünk a legkevesebb kel-
lemetlenséget okozni a környéken 
lakóknak, akiknek türelmét és meg-
értését kérjük a munkálatok ideje alatt 
előforduló zajért. Ennek érdekében 
döntöttünk úgy, hogy szombaton és 
vasárnap nem dolgozunk, hétközna-
pokon pedig csak 7 és 17.30 óra között, 
betartva a csendórákról szóló szabá-
lyokat” – nyilatkozta Buzogány.

A régi beton lelátót elbontották, 
jelenleg egy olyan felület kialakí-
tásán dolgoznak, amelyről el lehet 
kezdeni a cölöpök elhelyezését. 
Nem stabil a talaj a stadion kör-

nyékén, ezért 18 méter mélységig 
cölöpöket helyeznek el, összesen 
180-at, amelyekre egy gerendaháló-
zat épül, ez képezi majd az új épület 
alapját.

A labdarúgó 2. Liga 20. forduló-
jának utolsó mérkőzésén egy 

győzelemmel bármelyik csapat be-
biztosíthatta volna helyét a felsőházi 
rájátszásban, de mivel az FC U Craio-
va és a Konstancai Farul gól nélküli 
döntetlent játszott egymással, mind-
egyik playoff -pozíció sorsa az utolsó 
játéknapon dől el.

A kedd esti találkozón nagyon 
visszafogottan futballoztak a csa-
patok, kevés gólszerzési lehetőség 
adódott mindkét oldalon, a végjá-

tékban pedig Denis Ispas vállalt be 
egy piros lapot érő becsúszást. A fe-
hér-kékek játékosa utolsó védőként 
csak így tudta megállítani a ziccerbe 
kiugró Simon Măzărachét.

Az FK Csíkszereda a kilencedik 
helyről várja az utolsó fordulót, de a 
piros-feketék még bekerülhetnek a 
legjobb hat közé. Ehhez mindenképp 
le kell győzniük hazai pályán a CSM 
Slatinát, ugyanakkor a többi mérkőzés 
eredményétől is függnek. Pontegyen-
lőség esetén a szóban forgó csapatok 

között egy külön tabellát alakítanak 
ki, amelyben az egymás elleni mérkő-
zések eredményét veszik fi gyelembe.

Az utolsó fordulóban a Farul és 
a Gloria Buzău lesz szabadnapos, a 
többi mérkőzést vasárnap 15 órától 
rendezik: Metaloglobus–Rapid, Pan-
durii Tg. Jiu–Slobozia, Chiajna–ASU 
Poli, Mioveni–Bákó, Kolozsvári U–
Petrolul, Resicabánya–FC U Craio-
va, Ripensia–Lénárdfalva, FK Csík-
szereda–Slatina,  Călărași–Viitorul 
Pandurii Tg. Jiu. (Orbán Zsolt)

E rdélyben is láthatók lesznek a 
magyar közmédia, az M4 Sport 

által közvetített mérkőzések: az U21-es 
magyar labdarúgó-válogatott Euró-
pa-bajnoki találkozói és a felnőtt nem-
zeti együttes világbajnoki selejtezői.

Ma 21.45-kor Marco Rossi együt-
tese a lengyel nemzeti csapat ellen 
kezdi meg a 2022-es világbajnoki se-
lejtezősorozatot. A Gera Zoltán vezet-
te U21-es válogatott szerdától részben 
hazai rendezésű utánpótlás Euró-
pa-bajnokságon szerepel, amelynek 
csoportmérkőzéseit az M4 Sport és 
az m4sport.hu oldalon is követhetik 
a szurkolók. „A magyar közmédia 
fontos feladatának tartjuk, hogy a ha-
táron túl élő honfi társaink számára is 
elérhetővé tegyük a magyar labdarú-
gás legfontosabb eseményeit. Ezért is 
jelent történelmi előrelépést a szlovák 
és román közszolgálati csatornákkal, 

valamint az EBU-val kötött megálla-
podásunk. A magyar labdarúgó-válo-
gatott világbajnoki selejtezői mellett a 
szerdán kezdődő U21-es Európa-baj-
nokságról nemzeti csapatunk cso-
portmérkőzéseit is elérhetővé tette 
az M4 Sport Erdélyben és Felvidéken 
egyaránt. Így együtt szurkolhatnak a 
jelen és a jövő magyar válogatott játé-
kosainak határon túli honfi társaink 
is” – jelentette be Papp Dániel, az MT-
VA vezérigazgatója.

„Folyamatosan azon dolgozunk, 
hogy a jogi lehetőségek is adottak 
legyenek hozzá. Azok után, hogy 
az olimpiát és az A-válogatottunk 
találkozóit elérhetővé tettük, nagy 
öröm számunkra, hogy a kiemelt ér-
deklődésű U21-es Európa-bajnokság 
magyar mérkőzéseit is megmutat-
hatjuk” – mondta el Székely Dávid, 
az M4 Sport csatornaigazgatója.

Ebben a hónapban bőven lesz-
nek magyar válogatottmérkőzések, 
melyeket az M4 Sport és az m4sport.
hu élőben közvetít. Az U21-es lab-
darúgó Európa-bajnokság magyar 
mérkőzései: szombaton 19 órától 
Magyarország–Románia, kedden 19 
órától Hollandia–Magyarország. A 
2022-es labdarúgó-világbajnokság 
selejtező mérkőzései: csütörtökön 
21.45-től Magyarország–Lengyelor-
szág, vasárnap 21.45-től San Mari-
no–Magyarország, szerdán 21.45-től 
Andorra–Magyarország.

Az U21-es Eb mérkőzéseit Romá-
niában a TVR1 és a TVR2 közvetíti, 
míg a felnőtt válogatott meccseit 
(ma 21.45-től Románia–Észak-Ma-
cedónia, vasárnap 21.45-től Romá-
nia–Németország, szerdán 19 órától 
Örményország–Románia) a PRO TV 
tűzte műsorára.

Nem kódolja a magyarok meccseit az M4 Sport

Minden az utolsó fordulóban dől el a 2. Ligában

Lebontották a stadion régi lelátóját
Építkeznek a Székelyföld Labdarúgó Akadémia csíkszeredai bázisánál

Munkatelep a csíkszeredai sta-
dionnál. Minőségi futballképzés-
hez megfelelő infrastruktúra kell

▴  FOTÓ: VERES NÁNDOR

Megvan a félbeszakadt bajnoki új időpontja
A kedvezőtlen időjárás, pontosabban a sűrű köd miatt nem tudták be-
fejezni február 22-én az FC Viitorul–Jászvásári Poli mérkőzést a labda-
rúgó 1. Liga 24. fordulójában. A meccset a 68. percben, 0–0-s állásnál 
a kedvezőtlen látási viszonyok miatt szakította félbe a játékvezető, 
és mivel másnapra sem szállt fel a köd, a találkozót ismét halasztani 
kellett. Egy hónappal az eset után a Román Hivatásos Labdarúgóliga 
(LPF) szűkszavú közleményben jelezte honlapján, hogy a szóban forgó 
bajnokit április 8-án, egy csütörtöki napon játsszák le, 19 órai kezdés-
sel. Arra viszont nem tértek ki a közleményben, hogy a mérkőzés a fél-
beszakítás percétől folytatódik-e vagy teljes egészében újrajátsszák. 
Az Agerpres hírügynökség információi szerint az utóbbi változat lesz 
érvényben. A Viitorul jelenleg a 11., míg a Poli utolsó a tabellán, a kons-
tancaiak is nagy eséllyel az alsóházi rájátszásban lesznek érdekeltek.

Eltörli a Pénzügyi Fair Play szabályt az UEFA
Egybehangzó nemzetközi sajtóhírek szerint az Európai Labdarúgó-szö-
vetség eltörli a Pénzügyi Fair Play szabályt, és egy új rendszer kifejlesz-
tésén dolgozik, ami jóval nagyobb szabadságot biztosít majd a klubok 
költekezésében. A szabályt még a 2010/2011-es szezonban vezették be, 
azzal a céllal, hogy a megakadályozzák a futballklubokat abban, hogy 
többet költsenek, mint amennyi a bevételük. Több topcsapatnak is meg-
gyűlt a baja a rendszerrel, legutóbb a Manchester Cityt két évre kitiltotta 
a nemzetközi kupaporondról az UEFA a szabályok megszegése miatt, 
ám végül a Nemzetközi Sportdöntőbíróság törölte az angol együttes 
büntetését. De vizsgálták többek között a francia Paris Saint-Germain 
átigazolásait is, végül azonban a párizsiakat sem szankcionálták.

Pozitív koronavírusteszt a lengyeleknél
A magyarok ellen készülő lengyel labdarúgó-válogatott egyik játékosá-
nak, Mateusz Klichnek pozitív lett a koronavírustesztje. A lengyel szö-
vetség szerdai közlése szerint azonnal elkülönítették társaitól a Leeds 
United 30 éves középpályását, aki így nem tart a csapattal Budapestre, 
ahol ma 21.45-től megküzd egymással a magyar és a lengyel együttes 
a világbajnoki selejtezősorozat európai nyitányán. A 29-szeres válo-
gatott futballista tünetmentes. A csütörtöki találkozón mutatkozik be 
a lengyel válogatott kispadján a korábban Székesfehérváron dolgozó 
portugál Paulo Sousa. A lengyelek vasárnap Andorrát fogadják, majd 
jövő szerdán Angliába látogatnak.
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