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• Tavaly kora tavasszal szakadtak félbe a labdarúgó 4., 5. és 6. Liga 
küzdelmei. A koronavírus-járvány miatt felfüggesztett bajnokságok újra-
kezdésére Székelyföldön belül Maros megyében van a legnagyobb esély. 
Hargita megyében egy csapat sem vállalta a tesztelést.

S Z É K E L Y H O N - Ö S S Z E Á L L Í T Á S

T izenöt csapat nevezett be a 
2020–2021-es Maros megyei 
labdarúgó 4. ligás elitbajnok-

ságba, amelyet április közepén kez-
denének el. A résztvevőket földrajzi 
kritériumok alapján három ötcsapa-
tos csoportba osztották, a csoport-
körben oda-visszavágókat rendez-
nek, minden csapat nyolc mérkőzést 
játszik. A csoportok első két-két 
helyezettje továbbjut a rájátszásba, 
ahol a csoportelsők két ponttal, a 
másodikok egy ponttal indulnak. A 
playoffb  an nem vehetnek részt azok 
a klubok, amelyeknek nincs feljutási 
joguk, helyüket a rangsorban követ-
kező csapatok veszik át. A hatcsa-
patos rájátszásban szintén kétszer 
találkoznak egymással az együtte-
sek, összesen tíz fordulót rendeznek. 
A rájátszás győztese képviseli majd 
Maros megyét a 3. Ligába való fel-
jutásért rendezendő osztályozón. A 
Maros megyei 4. ligás elitbajnokság 
csoportbeosztása: 1-es csoportban 
Marosludasi Mureșul, Radnóti SK, 
Dicsőszentmártoni Viitorul, Mező-
szengyel, Kerelő; 2-es csoportban 
Nyárádtői Viitorul, Segesvári VSK, 
Erdőszentgyörgy, Buzásbesenyő, 
Nyárádtői Unirea II. csapata;  3-as 
csoportban Marosvásárhelyi SE 
1898, Marosvásárhelyi Academica 
Transilvania, Marosvásárhelyi At-
letic, Marosszentgyörgyi Kinder, 
Marosoroszfalu. A bajnokság előre-
láthatólag az április 17-ei hétvégén 
kezdődik, addig kidolgoznak egy 
szabályzatot és egy egészségügyi 
protokollt a mérkőzések lebonyolítá-
sára. Mint Mircea Bucurtól, a Maros 
Megyei Labdarúgó Egyesület elnö-
kétől megtudtuk, a bajnokságban 
részt vevő klubok vállalták, hogy 
fedezik a koronavírustesztek költsé-

geit, a megyei egyesület pedig vál-
lalta a játékvezetők és a megfi gyelők 
díjának kifi zetését.

A Maros megyei 4. Liga klasszi-
kus csoportjába kevés csapat jelezte 
részvételi szándékát, így a beneve-
zési határidőt április 10-éig kitolták. 
Amennyiben nem lesz elegendő be-
iratkozó csapat, ezt a bajnokságot 
– akárcsak az 5. és a 6. Ligát – idén 
nem rendezik meg. Azok a klubok, 
amelyek különböző okok miatt nem 
vesznek részt az idei bajnokságban, 
megtartják jelenlegi helyüket a kö-
vetkező idényben. 

Hargita megyében akadály 
a tesztelés

Romániában csak azok a csapatok 
vehetnek részt hivatalos mérkőzésen, 
amelyek átestek az előírt tesztelé-
sen. Tamás Zoltán, a Hargita Megyei 
Labdarúgó Egyesület (HMLE) elnöke 
megkeresésünkre elmondta, hogy 
többször végigkérdezték a megyé-
ben működő csapatok képviselőit, 
de egyik csapat sem vállalta a tesz-
telést. „Folyamatosan kapcsolatban 
vagyunk a Román Labdarúgó-szö-
vetség (FRF) vezetőségével, tudjuk, 

hogy a szakszövetség több ízben kér-
te az egészségügyi minisztériumot, 
engedélyezzék, hogy az amatőr és az 
ifj úsági bajnokságokban gyorstesz-
tek elvégzését követően kezdődjenek 
el a meccsek. Folyamatosan tárgyal-
nak Bukarestben, de sajnos még nem 
jött pozitív válasz az egészségügyi 
minisztériumtól. Ha nem lesz megyei 
bajnokság (4. Liga), akkor senki sem 
lesz jogosult Hargita megyéből a 3. Li-
gába való feljutásra kiírt osztályozón 
részt venni” – mondta el Tamás.

 
A Gyergyói VSK készen áll 
a rajtra

„Célul tűztük ki a feljutást, de ha 
nem lesz megyei bajnokság, akkor 
nem fogunk részt venni az osztályo-
zón sem. Ha nincsenek mérkőzések, 
akkor lehetetlen úgy felkészülni, 

hogy valóban esélyünk is legyen a 3. 
Ligába jutásra. Egyelőre edzőmecs-
csek sem lehetségesek. Annak, hogy 
odamenjünk az osztályozóra és kap-
junk 8–10 gólt, semmi értelme. Úgy 
tudjuk, szeretnék, ha elindulná-
nak a megyei bajnokságok, és hogy 
ehhez elég legyen a megfi zethető 
gyors tesztek alkalmazása, de ez még 
csak elképzelés. Hallottunk olyat is, 
hogy ha mégsem lesz bajnokság a 4. 
Ligában, akkor feljutó sem lesz, a 3. 
Ligából pedig nem lesznek kiesők. 
Nem tudjuk, majd kiderül” – fo-
galmazott Rokaly Attila, az utóbbi 
két szezonban osztályozót játszott 
Gyergyószentmiklósi VSK illetékese. 
A gyergyói focicsapat húsvét után 
kezdi el az edzéseket, remélve, hogy 
lesznek még ebben a szezonban mér-
kőzések. Ha lesznek, akkor a megyei 
elsőség a cél.

A kézdivásárhelyi Kicsid Gábor 
Sportcsarnokban zárult az él-

vonalbeli teremlabdarúgó-bajnokság 
alsóházi (5–7. helyek) rájátszása. Az 
utolsó buboréktorna eredményei: Ko-
lozsvári Clujana–Luceafărul Buzău 
4–9, Kézdivásárhelyi SE Futsal–Ko-
lozsvári Clujana 2–4, Luceafărul 

Buzău–KSE Futsal 8–7. Az alsóház 
végeredménye: 5. Luceafărul Buzău 
15 pont, 6. Kézdivásárhelyi SE Futsal 
5 pont, 7. Kolozsvári Clujana 4 pont. 
Az első helyért a Csíkszeredai Impe-
rial Wet és a Galaci United csatázik, a 
három nyert mérkőzésig tartó sorozat 
április 18-án kezdődik. A bronzére-

mért a Dévai Autobergamo és az FK 
Székelyudvarhely lép majd pályára.

Mivel a Dunărea Călărași vissza-
lépett, a teremlabdarúgó 1. Ligából 
senki sem esik ki. Az élvonalban 7. 
helyen záró Kolozsvári Clujana osztá-
lyozót játszik a bennmaradásért. 

D. L.

A Colțeával nyolcaddöntőzik a Vasas Femina
Elkészítették a női labdarúgó Román Kupa 3. fordulójának program-
ját. A legjobb nyolc közé jutásért zajló összecsapásokat egy hónap 
múlva, április 28-án 17 órától rendezik. Székelyföld képviselője, az él-
vonalban szereplő Székelyudvarhelyi Vasas Femina a 3. ligás Brassói 
Colțea csapata ellen lép pályára, a találkozót a barcaságiak tatrangi 
pályáján rendezik. A továbbjutás egyetlen mérkőzésen dől el.

Andorrában és Örményországban selejteznek
Folytatódnak a jövő évi labdarúgó-világbajnokság európai selejtezői, 
a 3. fordulóban ma este a román válogatott Örményországban, a 
magyar pedig Andorrában vendégszerepel. Íme, a ma esti program: 
a J csoportban 19 órától Örményország–Románia, 21.45-től pedig Né-
metország–Észak-Macedónia és Liechtenstein–Izland; az I csoportban 
21.45-től Andorra–Magyarország, Anglia–Lengyelország és San Ma-
rino–Albánia. A csoportokból az első helyezettek jutnak ki a 2022-es 
katari világbajnokságra, a másodikok pedig pótselejtezőt játszhatnak.

• RÖVIDEN 

Maros megyében újrakezdődne
Több mint egy éve nem voltak meccsek a megyei és körzeti labdarúgó-bajnokságokban

K özzétették a labdarúgó 2. Liga fel-
sőházi rájátszása 1. fordulójának 

menetrendjét. Az FK Csíkszereda–Bu-
karesti Rapid találkozót kedden, ápri-

lis 6-án este 7 órától rendezik – közölte 
a Román Labdarúgó-szövetség. Íme, 
az 1. forduló (április 1–6.) programja: 
csütörtökön 19.30-tól CS Mioveni–U 

Craiova 1948 SA; szombaton 21.30-tól 
Dunărea Călărași–Temesvári ASU Po-
li; kedden 19 órától FK Csíkszereda–
Bukaresti Rapid.

Kedden lesz az FK–Rapid meccs

Hatodik lett futsalban a Kézdivásárhelyi SE

A székelyföldi településeken a játékosok és 
a szurkolók is nagyon várják a fociélet újrakezdését

▴  KORÁBBI  FELVÉTEL:  BARABÁS ÁKOS




