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• A Román Labdarú-
gó-szövetség (FRF) 
sürgősségi bizottsága 
megváltoztatta a 3. 
Ligába történő feljutás, 
illetve kiesés szabály-
zatát. Csak annak a 
megyének a képviselő-
je vehet részt az osz-
tályozón, amely május 
8-áig bajnokot hirdet.

D O B O S  L Á S Z L Ó  

A döntés egyik legfontosabb 
része, hogy a jelenlegi 3. Li-
gából nem esik ki automa-

tikusan senki: a harmadosztály tíz 
csoportjának 9-10. helyezettei és a 
leggyengébb 8. helyezett (összesen 
21 csapat) osztályozón őrizheti meg 
3. ligás tagságát.

Határozat született arról is, hogy 
csak azoknak a megyéknek a kép-
viselője jelentkezhet osztályozóra, 
ahol a 4. ligás vetélkedőn legalább 
négy csapat vett részt, és a bajnok 
minimum 7 mérkőzést játszott. Az 
FRF-közleményben kihangsúlyoz-
zák, hogy csak az a csapat vehet 
részt a 3. Ligába való feljutásért ki-
írt osztályozón, amelyik rendelke-
zik Sportazonossági Igazolvánnyal 
(Certifi cat de Identitate Sportivă). A 
megyei labdarúgó egyesületek má-
jus 8-áig kell lejelentsék annak a 
csapatnak a nevét, amely indul az 
osztályozón. A 42 megyei bajnok el-
ső körben egymás ellen játszik, majd 

a 21 győztest 3. ligás csapatokkal 
sorsolják össze. Ha 21-nél kevesebb 
megyei bajnok jelentkezik, akkor ke-
vesebb osztályozót rendeznek.

Érvényesek a gyorstesztek

Romániában használhatók a ko-
ronavírus kimutatására alkalmas 
gyorstesztek a sportolók körében, 
miután Novák Eduárd Károly sport-
miniszter és Vlad Voiculescu egész-
ségügyi tárcavezető aláírták az erre 
vonatkozó közös rendeletet. „Ez a 
várt szabálymódosítás elérhetőbbé 
teszi a sportolói tevékenységet, és 
anyagilag is megkönnyíti a verseny-

zők feladatát, akik eddig nehézsé-
gekkel küszködtek” – olvasható a 
minisztérium közösségi oldalán. 
Úgy tűnik, ezzel a döntéssel legfő-
képp az amatőr sportolókat, illetve 
csapatokat segítik, hiszen a gyors-
tesztek olcsóbbak, mint a PCR típu-
sú tesztek, utóbbi magas költségei 
eddig gátat szabtak az amatőr és 
ifj úsági versenyek, illetve bajnoksá-
gok megszervezésének.

Mi a helyzet 
Hargita megyében?

Tamás Zoltán, a Hargita Megyei Lab-
darúgó Egyesület elnöke elmondta, 

hogy nagyon sürget az idő. „Szűk egy 
hónap alatt legalább négycsapatos 
bajnokságot kell rendezni. A klubok 
és egyesületek eddig a tesztek ma-
gas költsége miatt nem jelentkeztek 
bajnokságra. Most aláírták gyors-
tesztekről szóló rendeletet, de üröm 
az örömben, hogy ez a rendelet még 
nem jelent meg a Hivatalos Közlöny-
ben (Monitorul Ofi cial), és nem tették 
közzé az alkalmazási módszertanát. 
Beszélgettem a többi megyei egyesü-
let vezetőivel, a legtöbb helyen sze-
retnének bajnokságot rendezni, de 
ennek számos bürokratikus és anya-
gi akadálya van. Gyorstesztet minden 
csapattagnak minden mérkőzésre 

kell végezni, a PCR típusú tesztek pe-
dig 14 napig érvényesek. Mérlegelni 
kell, mert az összes Hargita megyei 
amatőr csapatnak szűkös a költség-
vetése. Még nincsenek gyors teszt-
árajánlatok, de megtörténhet, hogy a 
bajnokság végén, összesítéskor ezek 
költsége megközelíti a PCR-tesztek 
árát” – nyilatkozta Tamás.

A Hargita Megyei Labdarúgó 
Egyesület vezetősége ma, pénteken 
délután gyűlést tart, ekkor dől el, 
hogy hány csapat tudja vállalni a 
bajnokággal kapcsolatos tesztelési 
költségeket. 

Sürgősen focibajnokot kell hirdetni
Változott a labdarúgó 3. Ligába való feljutás menete

E ddig csupán két pontot gyűjtött az 
Eb-selejtezőmeccseken a román 

teremlabdarúgó-válogatott. A Robert 
Lupu által irányított együttes ma 19 
órától Versecben a szerbekkel játszik 
létfontosságú összecsapást. Amennyi-
ben a hazaiak pontot szereznek, akkor 
a román gárda már nem juthat ki a 
jövő évi, hollandiai kontinenstornára. 
A 4-es csoportot Bosznia-Hercegovi-
na megnyerte, ők kijutottak az Eb-re, 
a csoportmásodikoknak még van 
san szuk ott lenni a tornán – egyenes 
ágon, vagy selejtezővel.

A román keretben találunk játé-
kosokat a két székelyföldi együttes-
től, a Csíkszeredai Imperial Wet-től 
és az FK Székelyudvarhelytől. A 
keret: Petrișor Toniță (Dévai Auto-
bergamo), Andrei Grigoraș (FK Szé-
kelyudvarhely) – kapusok, Cristian 
Matei, Adrian Pânzaru (mindketten 
Csíkszeredai Imperial Wet), Szőcs 
László (Dévai Autobergamo), Andrei 
Crăciun, Octavian Cireș (mindket-
ten Galaci United), Mánya Szabolcs 
(Kecskemét), Kedei Barna (FK Szé-
kelyudvarhely), Paulo Ferreira (Rec-

reativo Candoso), Savio Valadares 
(Kairat Almaty), Ique Ribeiro (KS 
Construct), Felipe Oliveira (Jaen), 
Valentin Ilaș (Temesvári CFR).

A 4-es csoport állása négy fordu-
lót követően: 1. Bosznia-Hercegovi-
na 12 pont, 2. Szerbia 5, 3. Románia 
2, 4. Észak-Macedónia 2.

A szerbek elleni mérkőzést köve-
tően, április 14-én, szerdán Temes-
váron fogadják Észak-Macedóniát a 
románok a csoport zárómeccsén.

Józsa Csongor

A címvédő Bayern München há-
zigazdaként 3–2-re kikapott a 

Paris Saint-Germaintől a labdarúgó 
Bajnokok Ligája-negyeddöntő első 
mérkőzésén, szerdán este. A Lőw 
Zsoltot másodedzőként foglalkozta-
tó Chelsea 2–0-ra győzött az FC Por-
to vendégeként, Sevillában.

BL-negyeddöntő, első mérkő-
zések: Bayern München (német)–
Paris Saint-Germain (francia) 2–3 
(1–2), gólszerzők Choupo-Moting 
(37.), Müller (60.), illetve Mba-
ppé (3., 68.), Marquinhos (28.); FC 
Porto (portugál)–Chelsea (angol) 
0–2 (0–1), gólszerzők Mount (32.), 

Chilwell (85.). Korábbi eredmé-
nyek: Real Madrid (spanyol)–FC Li-
verpool (angol) 3–1 és Manchester 
City (angol)–Borussia Dortmund 
(német) 2–1. A visszavágókat egy 
hét múlva, április 13-án és 14-én 
rendezik.

D. L.

A magyarok megelőzték Romániát
A magyar válogatott három helyet javítva a 37. helyen áll a Nemzet-
közi Labdarúgó Szövetség (FIFA) világranglistáján, amelyen Románia 
három helyet rontva lecsúszott a 43. helyre. Újdonság, hogy a listán 
már nemcsak egész pontokat adnak, hanem a holtverseny elkerülése 
érdekében – bevezették a századpontokat is. A legfrissebb FIFA-rang-
lista (zárójelben az előző helyezés): 1. (1.) Belgium 1783,38 pont, 2. (2.) 
Franciaország 1757,3, 3. (3.) Brazília 1742,65, 4. (4.) Anglia 1686,78, 5. 
(5.) Portugália 1666,12, 6. (6.) Spanyolország 1648,13, 7. (10.) Olaszor-
szág 1642,06, 8. (7.) Argentína 1641,95, 9. (8.) Uruguay 1639,08, ...37. 
(40.) Magyarország 1468,75, ...43. (37.) Románia 1449,23.

Kettős vereséggel búcsúzott a Szeged
A MOL-Pick Szeged kettős vereséggel búcsúzott a férfi kézilabda 
Bajnokok Ligájától, miután a nyolcaddöntő szerda esti visszavágóján 
kikapott a címvédő német Kiel otthonában. Eredmény, BL-nyolcaddön-
tő, visszavágó: THW Kiel (német)–MOL-Pick Szeged 33–28 (18–15), 
továbbjutott a Kiel, kettős győzelemmel, 66–56-os összesítéssel.
A Telekom Veszprém–Vardar Szkopje (északmacedón) mérkőzés lapzár-
ta után fejeződött be. Az első találkozón a Veszprém 41–27-re győzött.

Meccseket játszik a magyar hokiválogatott
A magyar férfi jégkorong-válogatott két felkészülési mérkőzést játszik 
a jövő héten: csütörtökön Ausztria, szombaton pedig az A csoportos 
Fehéroroszország lesz az ellenfél. A járvány miatt törölt divízió I/A-vi-
lágbajnokság helyett már az augusztusi olimpiai selejtezőre edzenek.

• RÖVIDEN 

Hátrányban a címvédő Bayern München

Az utolsó szalmaszálba kapaszkodnak

Sok pénzbe kerül a csapatoknak 
az amatőr szintű megyei 
bajnokságban való indulás
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