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Sztrájkolnak a Poli Iași-nál
Elégedetlenek az elmaradt fi ze-
tések miatt a Poli Iași élvonalbeli 
labdarúgócsapatának játékosai. 
Egyelőre két hónapja nem kapták 
meg a bérüket, de április dere-
kán ez elérheti a három hónapot 
is. Emiatt is hívták találkozóra 
Mihai Chirică polgármestert, de 
mivel az elöljáró tegnap délben 
nem jelent meg a stadionnál, 
hogy a klub pénzügyi helyzetéről 
egyeztessenek, a futballisták rövid 
bemelegítés után visszamentek az 
öltözőbe, és nem voltak hajlandó-
ak folytatni az edzést. A Liga 1 29. 
fordulójában a Clinceni gárdájá-
val találkoznának, de kilátásba 
helyezték, hogy nem jelennek meg 
a mérkőzésen. Az már biztos, hogy 
Cosmin Frăsinescu nem folytatja 
velük tovább a munkát, a 36 éves 
középhátvéd, aki az elmúlt hat 
évben meghatározó játékosa volt 
a csapatnak, tegnap szerződést 
bontott a klubbal. Nicolo Napoli 
edző is idő előtt távozhat a sereg-
hajtótól, mert bevallása szerint 
nem tud olyan futballistákkal 
dolgozni, akik elégedetlenek a 
körülményekkel. Megjegyezte: a 
polgármester biztosította arról, 
hogy rendeződik a klub pénz-
ügyi helyzete, de bizonyosságra 
van szükség ahhoz, hogy ismét 
nyugalom legyen az öltözőben. A 
csapat csak 19 pontja van a Liga 1 
összetettjében és az utolsó helyen 
áll. Az alapszakaszból két forduló 
maradt hátra, és az már biztos, 
hogy a moldvai gárda a rájátszás 
alsóházában küzd majd a benn-
maradásért.
 
Megváltak Kim Rasmussentől
a montenegróiak
Hiába kvalifi kálta Montenegró női 
kézilabda-válogatottját a tokiói 
nyári olimpiára Kim Rasmussen, 
a szövetség nem hosszabbít szer-
ződést a dán edzővel. A szövet-
ségi kapitányi feladatokat eddigi 
segítőjére, a Buducnost Podgorica 
vezetőedzőjére, Bojana Popovicra 
bízzák. A döntést nem indokolták, 
viszont a Handball-Planet.com 
szakportál értesülései szerint a 
játékosok kívánsága volt a 41 éves 
Popovic „előléptetése”. A szerb 
származású Popovic játékosként 
hatszor nyert Bajnokok Ligáját, a 
montenegrói válogatottal pedig 
2012-ben olimpiai ezüstérmet 
szerzett. Rasmussen, mint isme-
retes, korábban a Bukaresti CSM-t 
edzette majd hosszú ideig volt 
Magyarország női válogatottjának 
szövetségi kapitánya. Jelenleg 
viszont klubcsapatnál sincs mun-
kája, mert noha tavaly áprilisban 
átvette a lengyel MKS Perla Lublin 
irányítását, február végén onnan 
is távozott. Montenegró, mint 
ismeretes, hazai környezetben 
harcolta ki az ötkarikás részvételt 
abból a csoportból, ahol a körbe-
verések miatt Románia legjobbjai 
nem jutottak tovább – Norvégia 
és Montenegró mögött, gyengébb 
gólarány miatt a harmadik helyen 
zártak. Rasmussen a decembe-
ri Eb előtt vette át a válogatott 
irányítását Per Johanssontól és 
az azóta Románia szövetségi 
kapitányává kinevezett Adrian 
Vasilétől. Az Eb-n a nyolcadik 
helyen zártak.

Nem sok sportágban rendez-
nek olyan döntőt, ahol a két 
csapat ugyanabból a megyéből 
érkezik: a teremlabdarúgó 
Román Kupa 2021-es kiadása 
ilyen volt. A hazai környe-
zetben szereplő Futsal Klub 
Székelyudvarhely a Csíksze-
redai Imperial Wet gárdájával 
mérte össze erejét. Csatájukból 
utóbbi került ki győztesen.

 » JÓZSA CSONGOR 

A Csíkszeredai Imperial Wet 
élvonalbeli teremlabdarú-
gó-csapatához került idén 

a Román Kupa serlege, miután a 
hétfő késő délutáni döntőben 6-3-
ra legyőzte a házigazda Futsal Klub 
Székelyudvarhely gárdáját. Utóbbi 
címvédője volt a sorozatnak, ráadá-
sul legutóbb épp Csíkszeredában 
hódította el a kupát, miközben az 
Imperial Wet korábban még soha 
nem tudta ezt megnyerni – és bár 
román bajnokságot és Szuperku-
pát már nyert, a Román Kupában 
eddig még döntőt sem vívott a csíki 
csapat. A székelyudvarhelyi négyes 
döntő első napján, az FK a Dévai 
Autobergamót, az Imperial Wet pe-
dig a Luceafărul Buzăut búcsúztat-
ták. A Hargita megyeiek fi náléja jó 
iramban indult, a házigazdák már 
az első percben vezetést szereztek, 
de három perccel később az ellenfél 

JÓ RAJT UTÁN KIFULLADTAK A CÍMVÉDŐ UDVARHELYIEK A TEREMLABDARÚGÓ-ROMÁN KUPA DÖNTŐJÉBEN

Az Imperial Weté lett a serleg

Bővült a dicsőséglista. Első kupadöntőjében megnyerte a trófeát a Csíkszeredai Imperial Wet

 » A Csíkszere-
dai Imperial Wet 
élvonalbeli terem-
labdarúgó-csapa-
tához került idén 
a Román Kupa 
serlege, miután a 
döntőben legyőz-
te a Székelyud-
varhely gárdáját.

egyenlített. Ez az állás alig pár má-
sodperccel később változott: Kedei 
duplázott az udvarhelyiektől. A talál-
kozó a tizedik percben fordult: a baj-
nokság rájátszását megnyerő, sokkal 
esélyesebb, több idegenlégióst és vá-
logatott teremlabdarúgót a keretében 
tudó Imperial Wet előbb egyenlített, 
majd pedig a vezetést is megszerezte, 
amit azt követően már nem engedett 
ki a kezéből. Növelni ugyanakkor 

növelte előnyét, és megérdemelten 
hódította el fennállása első Román 
Kupáját.

Az Imperial Wet a folytatásban a 
Liga 1 bajnoki címéért lép majd pá-
lyára a Galaci United ellen – az egyik 
fél harmadik győzelméig tartó pár-
harc április közepén kezdődik –, a 
Székelyudvarhely pedig a bronzére-
mért játszik majd a Déva gárdájával 
a szezon hátralévő részében.
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 » ZÁTYI TIBOR

A koronavírus-járvány okozta túl 
sok kockázat miatt a Független 

Labdarúgó-egyesületek Szövetsége 
(CONIFA) törölte az első női világ-
bajnokságot, amelynek helyszíne 
idén nyáron Csíkszereda lett volna. 
A férfi ak Európa-bajnokságának há-
zigazdája Nizza lesz, ám ennek a tor-
nának a sorsa is nagyon kérdéses.

A hölgyek június 23–30-ai székely-
földi seregszemléjén a házigazdák 
mellett Chameria, Észak-Ciprus, Sáp-
mi, Cascadia és Cornwall vett volna 

részt. Wenczel Kristóf, a CONIFA alel-
nöke és a Székelyföld Labdarúgó-egye-
sület elnöke viszont leszögezte: jövőre 
ismét megkísérlik megrendezni a vi-
adalt. „A helyszín változatlan marad, 
továbbra is Csíkszeredában képzeljük 
el a tornát. Van egy évünk rendesen 
összerakni és megszervezni a világbaj-
nokságot, és amennyiben kibővítjük a 
mezőnyt, akkor további székelyföldi 
városokat is bevonunk a szervezésbe. 
A koronavírus-járvány a legfőbb oka a 
törlésnek. Elméletileg lett volna lehe-
tőség arra, hogy oltási igazolvánnyal 
játsszanak a lányok, nézők nélkül – 

ennek így sok értelme nem lett volna. 
Továbbá nem tudtuk bevállalni azt a 
kockázatot, hogy ha történik egy meg-
betegedés, akkor miképp izoláljuk az 
esetet, milyen forgatókönyvek sze-
rint zajlik tovább a torna” – mondta 
Wenczel.

A férfi ak számára idén Nizzában 
szerveznének Európa-bajnokságot. 
A rajtot már korábban elhalasztották 
egy hónappal, július közepéig, de a 
rendezéssel kapcsolatos végső dön-
tés április hetedikén hozzák meg. 
„Személy szerint minimális esélyt lá-
tok arra, hogy idén megtartható len-
ne az Európa-bajnokság, nemcsak 
az oltási igazolások miatt, hanem a 
franciaországi rendeletek is megne-
hezítik a szervezést. Mindig történik 
valami váratlan, ami keresztülhúzza 
a számításainkat, ennyi bizonytalan-
ság és kockázat mellett lehetetlen 
rendezni. A két torna mögött álló 
klub, a nőknél az FK Csíkszereda, 
míg a férfi aknál OGC Nice továbbra is 
szeretné ezeket a sporteseményeket 
megrendezni, a támogatásuk adott, 
várjuk, hogy mindenki számára ked-
vezően alakuljon a világjárvány” – 
mondta Wenczel.

A sportvezető megjegyezte, őszre 
barátságos mérkőzéseket terveznek 
a székely válogatottak számára, ám 
meglátása szerint ezeknek is csak 
akkor lesz értelme, ha nézők előtt 
tudnak játszani.

CONIFA: törölték a csíkszeredai női vébét
 » „A korona-

vírus-járvány a 
legfőbb oka a 
törlésnek. Elmé-
letileg lett volna 
lehetőség arra, 
hogy oltási igazol-
vánnyal játsz-
szanak a lányok, 
nézők nélkül 
– ennek így sok 
értelme nem lett 
volna” – mondta 
Wenczel Kristóf, a 
CONIFA elnöke.

Stadionnyitáson dolgoznak az idei Európa-bajnokság előtt

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) küldöttsége ismertette elképzeléseit a bukaresti szerve-
zőkkel a tavalyról idénre halasztott Európa-bajnokság járványügyi óvintézkedéseire vonatkozó-
an. Andreas Schar és Taras Mukovoz képviselte a kontinentális szervezetet, amely Novák Károly 
Eduárd sportminiszterrel és Cristian Ghiță illetékes államtitkárral, valamint a hazai rendezőkkel 
egyeztetett annak érdekében, hogy minden érintett biztonságát garantálni tudják a nyári sereg-
szemle bukaresti mérkőzései során. Itt már beleértendőek szurkolók is, hiszen az egyik forga-
tókönyv szerint a stadion 25 százalékát megnyitnák a nézők előtt. Ez 12500 nézőt jelentene a 
Național Arénában. Ismeretes, hogy az UEFA korábban már hangsúlyozta, az Eb-t csakis nézők 
előtt képzelik el, ezért elvehetik a szervezés jogát attól az országtól, amely nem tudja vállalni a 
stadionok megnyitását. A jubileumi seregszemlét, mint ismeretes, tizenkét város, köztük Buka-
rest és Budapest rendezi június 11. és július 11. között, de amíg például Magyarország kvalifi kált 
a tornára, addig Románia válogatottja lemaradt a végső megmérettetésről. Emiatt Bukarestben a 
Ausztria–Észak-Macedónia, Ukrajna–Macedónia és Ukrajna–Ausztria összecsapások lesznek a 
C csoportban, majd pedig egy nyolcaddöntő lesz a Romániában. Magyarország legjobbjai hazai 
környezetben játszhatnak, a budapesti találkozókra pedig a tervek szerint azokat a szurkolókat 
engedik csak be, akik már megkapták a koronavírus elleni védőoltást. (V. Ny. R.)




