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TIZENHÁROMEZER SZURKOLÓ LEHET JELEN A NYÁRI KONTINENSVIADAL ROMÁNIAI MÉRKŐZÉSEIN

Liga 2: gólszegény mérkőzések
a felsőházi rájátszásban
A Mioveni–Craiovai U 1948 és
a Dunărea Călărași–Temesvári
ASU Poli mérkőzés is gól nélküli
döntetlennel zárult a másodosztályos labdarúgó-bajnokság felsőházi
rájátszásának nyitófordulójában.
Az FK Csíkszereda–Rapid találkozót lapzártánk után rendezték. Az
alsóházban már nem maradtak
el találatok: az A csoportban a
Lénárdfalva 5-0-ra verte a Pandurii
Târgu Jiut, a Kolozsvári Universitatea 4-2-re nyert a Slatina otthonában, míg a Konstancai Farul–Temesvári Ripensia összecsapás 1-1-re
végződött, eközben a B csoportban
a Viitorul Pandurii 4-2-re kikapott a
Buzăutól, a Chiajna 1-1-es döntetlenre mérkőzött a Sloboziával, míg
a Resicabánya–Petrolul meccs
0-1-gyel zárult.

Bukaresti kapunyitás a futball-Eb-n
Tizenháromezer szurkoló
lehet jelen az idei labdarúgó-Európa-bajnokság bukaresti mérkőzésein. Novák
Károly Eduárd sportminiszter
tegnapi bejelentése alapján a stadionnyitás csakis a
kontinensviadalra érvényes,
ugyanakkor a Hivatásos
Labdarúgóliga szeretné, hogy
a Liga 1-es találkozókon is
lehessenek nézők a lelátókon.
» V. NY. R.
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egnyitják a bukaresti Național Aréna kapuit a szurkolók előtt a nyári labdarúgó-Európa-bajnokság mérkőzései
idején, a stadion befogadóképességének 25 százalékát használhatják majd, azaz 13 ezer néző lehet
jelent a tavalyról idénre halasztott
seregszemlén – jelentette be tegnap
Novák Károly Eduárd, Románia
sportminisztere. A közlemény alapján a legutóbbi kormányülésen zöld
jelzést kapott a szervezők kérése,
hamarosan pedig a szükséges jogi
határozatokat is meghozzák a stadionnyitás érdekében.
Ismeretes, hogy az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) elnöke,
Aleksander Ceferin korábban már
leszögezte, hogy az Eb-t csakis nézők jelenlétében képzelik el, ezért
elvehetik a rendezési jogot azoktól
az országoktól, illetve városoktól,
amelyek ezt nem tudják biztosítani. A szaktárca szerint Románia

Tiltakozás a sport világnapján
A sport és ifjúsági szakszervezet mintegy száz tagja
tüntetett tegnap a sportminisztérium bukaresti székháza
előtt. A sport világnapja alkalmával szervezett megmozdulás során az összegyűltek a sportköltségvetés
lecsökkentése miatti elégedetlenségüknek adtak hangot,
úgy vélik, hogy a döntések és határozatok az eredmények
csökkenését eredményezik, és egyre nagyobb a lemorzsolódáshoz a sportolók körében. A tiltakozók jelképesen egy fakoporsót helyeztek el a székház elé, amelyen a
„Romániai Sport” felirat szerepelt. Az alacsony bérek és
a befagyasztott munkahelyek miatt is elégedetlenkedő
szakszervezetisek jelezték: nem követelik Novák Eduárd
Károly sportminiszter lemondását, de párbeszédet szeretnének folytatni vele vagy egy általa megbízott személylyel, mert szerintük a sporttárcának tennie kell valamit,
hogy megfékezze a sport hanyatlását.

» Noha a

kormány tegnapi
döntése megörvendezteti az
Eb-re készülő
szurkolókat, a
hazai Hivatásos
Labdarúgóliga
(LPF) elégedetlen
a történtekkel,
hiszen a sportminisztérium közleménye alapján
astadionnyitás
csakis a kontinensviadaltérinti,
nem jelent precedenst más sporteseményekre.

történelmi lehetőséget kapott azáltal, hogy egy ilyen jelentős sportesemény részese lehet, eddigi erőfeszítései után most bebizonyíthatja,
hogy képes a legmagasabb szinten
is betartani vállalásait. „A sport
mindnyájunknak örömet szerez, a
rendezői státus pedig képességeink
elismerését jelent, ami büszkeségre ad okot” – véli Novák. Románia
a C csoport három összecsapását,
valamint egy nyolcaddöntős mérkőzést rendezhet júniusban. Bukarest
mellett Baku, Koppenhága, London,
München, Róma, Amszterdam, Dublin, Szentpétervár, Glasgow, Bilbao
és Budapest lesznek társházigazdák.
Utóbbi helyszínen Magyarország labdarúgó-válogatottja is pályára lép,
mivel a piros-fehér-zöldek – Románia legjobbjaival ellentétben – kvalifikáltak a kontinensviadalra. Noha
a kormány tegnapi döntése megör-

vendezteti az Eb-re készülő szurkolókat, a hazai Hivatásos Labdarúgóliga (LPF) elégedetlen a történtekkel,
hiszen a sportminisztérium közleménye alapján a stadionnyitás csakis a
kontinensviadalt érinti, nem jelent
precedenst más sporteseményekre.
Az Eb-vel azért tesznek kivételt, mert
közérdekű, országos jelentőségű
eseménynek számít. Justin Ștefan,
az LPF főtitkára ezt a kitételt nem
tartja szerencsésnek, tekintettel
arra, hogy a hazai futballszurkolók
már régóta várnak, és régóta kérik,
hogy járványügyi szabályok betartása mellett, de nyissák meg előttük
a kapukat a hazai mérkőzésekre.
A liga tegnap nyílt levélben adott
hangot erre vonatkozó igényeiknek,
arra kérve a sportminisztert, hogy
terjesszen elő memorandumot arra
vonatkozóan is, hogy lehessenek
nézők a Liga 1-es mérkőzéseken is.
Ismeretes, hogy Romániában immár
több mint egy esztendeje, a koronavírus-járvány tavaly márciusi kirobbanása óta, nem lehetnek nézők a
stadionokban. Noha világszerte több
országban időszakosan, korlátozott
számban, de beengedtek szurkolókat a lelátókra, itthon semmilyen
engedményt nem tettek ez idáig a
sporteseményekkel szemben. Novák
korábban nyitottnak mutatkozott a
LPF – és a Román Labdarúgó-szövetség – által szorgalmazott stadionnyitásra, de leszögezte: az csakis a vírus
terjedésének visszaszorítása esetén
lehetséges, továbbá pár hetes, illetve hónapos előkészületet igényel a
megfelelő járványügyi protokoll kidolgozása a szurkolók biztonságos
fogadásához.

Képernyőn az Erste Liga-döntő
Hatodik összecsapásához érkezett
a jégkorong-Erste Liga döntője,
amely során idén két erdélyi
csapat, a Brassói Corona és a
Csíkszeredai Sportklub lép jégre.
A csütörtökön 21 órakor kezdődő
találkozót élőben közvetíti az
M4 Sport. Az egyik fél negyedik
győzelméig tartó finálé első négy
mérkőzését felváltva nyerték meg a
csapatok, a tegnap esti, Brassóban
rendezett ötödik összecsapás pedig
lapzártánk után fejeződött be.
Elődöntős a Nagybánya
és a Siófok
A Siófok KC és a Nagybányai
Minaur is bejutott a női kézilabda-Európa Liga négyes döntőjébe.
A magyarországi csapat a negyeddöntőben az orosz Asztrahanocskát búcsúztatta, a Nagybánya
pedig a Dunărea Brăila együttesét
ejtette ki. A május 8–9-én rendezendő négyes döntő résztvevője
lesz még a francia Nantes Atlantique és a dán Herning-Ikast. A
torna helyszíne egyelőre nem
ismert. Eközben a nők Bajnokok
Ligájában a negyeddöntők első
mérkőzéseit rendezték hétvégén,
amely során a Bukaresti CSM 3227-re legyőzte hazai környezetben
a CSZKA Moszkvát, a Győri ETO
pedig a Buducnost vendégeként
nyert 30-19-re. A visszavágók április 10., illetve 11-én lesznek.

Hárman versengenek az utolsó két playoffhelyért
» KRÓNIKA
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Visszalépés az olimpiától
Észak-Korea nem vesz részt az idei
nyári olimpiai játékokon. A tegnapi
bejelentés alapján sportolóik a
koronavírus-járvány miatt maradnak távol a tokiói seregszemlétől, a
döntést ugyanakkor a hírek szerint
már március 25-én meghozták.

Győzelem. Három pontot ért Omrani (a labdával) gólja a Dinamo ellen

»

Az egymás
elleni mérkőzések eredményei a
dâmbovițaiaknak
kedvez, ezért a
jelenleg felsőházi
rájátszást érő helyen álló két csapat
botlása esetén előreléphet a hetedik
pozícióból.

gyűjtött pontjaikat a rájátszásra. A 29.
fordulóban rendezett FCSB–Craiova
rangadó gól nélküli döntetlennel ért
véget, a Kolozsvári CFR pedig 1-0-ra
legyőzte a kettős emberhátrányban
futballozó Dinamót, ezért az összetett
élén a FCSB 64, a CFR 63, a Craiova
57 pontnál tart. Utóbbi pozíciója már
nem fog változni. A Sepsi OSK hétvégén 2-0-ra kikapott az UTA-tól, de 44
ponttal a negyedik maradt.
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hazai élvonalbeli labdarúgó-bajnokság alapszakaszának utolsó
fordulója előtt már csak két kiadó
hely maradt a felsőházi rájátszásra.
Az FCSB, a Kolozsvári CFR, a Craiovai Universitatea és a Sepsi OSK már
bebiztosították helyüket a legjobb hat
között, de a Chindia Târgoviște még
kiszoríthatja a Botoșani vagy a Clinceni gárdáját a playoffból. A hétvégi
29. fordulóban ugyanis mindhárom
gárda nyert hazai környezetben – a
Clinceni 2-1-re legyőzte a Iași-t, a Botoșani a Viitorult múlta felül 1-0-ra, a
Chindia pedig a Voluntari ellen diadalmaskodott 1-0-ra –, ezért a Botoșani
és a Clinceni 41-41, a Chindia pedig
39 pontnál tart az összetettben. A végső sorrend pénteken dől el, amikor is
Dinamo–Clinceni, Argeș–Chindia és
Voluntari–Botoșani párosítás szerint
játszanak 20.30-tól. Az egymás elleni
mérkőzések eredményei a dâmbovițaiaknak kedvez, ezért a jelenleg felsőházi rájátszást érő helyen álló két csapat
botlása esetén előreléphet a hetedik
pozícióból.
Persze az utolsó forduló eredményei
a folytatás szempontjából is jelentőséggel bírnak, a csapatok ugyanis
elfelezve, de magukkal viszik eddig
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Ugyancsak hétvégén, a Medgyes–
Astra találkozó 0-0-val, a Hermannstadt–ArgeșFC pedig 4-1-gyel ért véget,
ezért a 8–16. helyeken Astra (37 pont),
Argeș FC (37), UTA (36), Viitorul (31),
Voluntari (31), Medgyes (30), Dinamo
(27), Hermannstadt (26) és Iași (19)
sorrendből várják az utolsó fordulót.
A 24. fordulóból elhalasztott Viitorul–
Iași mérkőzést csütörtökön 19 órakor
pótolják be.

MEGEMLÉKEZÉS
Nagy veszteség érte Gyergyóditró közösségét, amikor távozott közülünk

SZENNER GYÖRGYNÉ, ANNA NÉNI
Tanárnőként számos évtized alatt több
száz gyermeknek adta át tudását, sokak
számára az ő hatása is indíttatást jelentett
a becsületes emberré válás útján. Mindig
érdekelte a közösség és általában a
közélet, véleménye sokat jelentett a hozzá
közel állók számára.
Fájó szívvel búcsúzunk tőle.
A Krónika szerkesztősége és tisztelői

