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• Tartják magukat az eredeti tervhez, ezen a hétvégén elkezdődik a Maros 
megyei labdarúgó 4. ligás elitbajnokság 2020–2021-es szezonja. A koráb-
ban közölt lebonyolítási rendszer viszont kissé megváltozott, mivel a Román 
Labdarúgó-szövetség végrehajtó bizottságának múlt heti döntése értelmé-
ben a május 12-i határidőig közölni kell a 4. Liga győztesének kilétét.

H O R V Á T H  B Á L I N T  O T T Ó

E miatt lerövidítették az idényt, 
a tizenöt helyett tizenkét csa-
pat vesz részt a bajnokság-

ban, amelyek két hatcsapatos cso-
portban játszanak egymással, de 
csak egy alkalommal, a mérkőzé-
sek házigazdáiról sorsolás alapján 
döntenek. Az öt forduló lejártával 
a csoportok első két-két helyezett-
je továbbjut a rájátszásba, ahol az 
elsők a másodikokkal mérkőznek 
meg ugyancsak egyszer, semleges 
helyszínen. A két párharc nyertese 
bejut a döntőbe, amelyet szintén 
semleges pályán rendeznek, és a 
győztes képviseli majd Maros me-
gyét a 3. Ligába jutásért kiírt osztá-
lyozón, illetve a Román Kupa első 
fordulójában.

A lebonyolítás szerint az 1-es cso-
port első fordulójában Radnóti SK–
Mezőszengyel, Marosszentgyörgyi 
Kinder–Marosludasi Mureșul és Bú-
zásbesenyő–Kerelő, a 2-es csoport 
első fordulójában Marosvásárhelyi 
SE 1898–Marosvásárhelyi Atletic, 
Erdőszentgyörgy–Dicsőszentmárto-

ni Viitorul és Marosoroszfalu–Seges-
vári VSK mérkőzéseket rendeznek. 
A menetrend szerint a találkozókat 
azonos időpontban, szombaton 11 
órától játsszák le, ezen pedig nem 
lehet módosítani.

A Maros Megyei Labdarú-
gó-egyesület közzétette a honlap-
ján a bajnokság lebonyolítására 
vonatkozó egészségügyi protokollt. 
Eszerint a csapatoknak legkeve-
sebb 24 órával a bajnokság kezdete 

előtt el kell küldeniük a klubtagok 
listáját, akik elvégezték a korona-
vírustesztet. A táblázatba foglalt 
tájékoztatót hétnaponta újra kell 
küldeniük a kluboknak a bajnok-
ság teljes ideje alatt. A játékosok és 
klubtagok az antigén alapú gyors-
tesztet hétnaponta, az RT-PCR típu-
sú tesztet tizennégy nap után kell 
megismételjék. Az egészségügyi 
protokollban ugyanazok a szigorú 
szabályok érvényesek a részvevők 
számára, mint a felsőbb osztályú 
bajnokságokban, ezek áthágása 

pénzbüntetéssel és akár pontlevo-
nással is járhat.

Mindössze két csapat 
jelentkezett

Szerdán délben járt le a jelentkezési 
határidő, eddig várta a Hargita Me-
gyei Labdarúgó-egyesület (HMLE) 
a csapatok jelentkezését a megyei 
focibajnokságra. Tamás Zoltán, az 
egyesület elnöke megkeresésünkre 
elmondta, két klub iratkozott be, ők 
a jelenlegi szabályoknak, egészség-
ügyi kiírásoknak eleget téve vállal-
ják a szereplést.

„Nem teljesül így a szakszövet-
ség által megfogalmazott verseny-
kiírás, azaz, hogy legalább négy 
csapat kell ahhoz, hogy bajnokot 
hirdessünk, a győztes pedig képvi-
selje a megyét a harmadosztályos 
osztályozón. A Maroshévízi Maros 
és a Székelyudvarhelyi Golimpiá-
kosz iratkozott be, a klubok képvi-
selőivel egyeztetve úgy döntöttünk, 
hogy május folyamán játsszanak 
egy oda-visszavágót, így a győztes 
lesz az idei kiírás 4. Ligájának baj-
noka” – mondta el az elnök.

Tamás Zoltán hozzátette, a sze-
replést több csapat is vállalta volna, 
amennyiben nem lenne kötelező a 
tesztelés – akár a PCR, akár a gyors. 
Amennyiben ezt a nyár folyamán 
felszabadítják, akkor a HMLE szer-
vezhet kisebb tornákat, kupát, vagy 
akár pontvadászatot az 5. és a 6. Li-
gában szereplőknek is.

Vereséggel kezdte az elődöntőt a Dinamo
Az Astra legyőzte kedden este a Dinamót a labdarúgó Román Kupa 
elődöntőjének első mérkőzésén, így előnyből várhatja az egy hónap 
múlva rendezendő visszavágót. Labdarúgó Román Kupa, elődöntő, első 
mérkőzés: Astra Giurgiu–Bukaresti Dinamo 1–0 (1–0), gólszerző Sulej-
man Krpić (4. perc). Az Universitatea Craiova–Viitorul Tg. Jiu mérkőzés 
lapzárta után fejeződött be. A visszavágókat egy hónap múlva, május 
közepén rendezik.

• RÖVIDEN 

9.00  Műkorcsolya, világkupa, Oszaka, Japán (Eurosport 2)
12.00 Tenisz, ATP-torna, Monte Carlo (Eurosport 2)
13.00 Kerékpározás, török körverseny (Eurosport 1)
15.00 Kerékpározás, Valenciai körverseny (Eurosport 1)
16.30 Labdarúgás, 2. Liga: ASU Poli–Rapid 
          (Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Sport +)
19.00 Labdarúgás, Román Szuperkupa: Kolozsvári CFR–FCSB 
           (Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Sport +)
19.30 Labdarúgás, Magyar Kupa: MTK Budapest–Fehérvár (M4 Sport)
20.00 Tenisz, WTA-torna, Charleston, Amerikai Egyesült Államok 
           (Digi Sport 2)
20.15 Férfi kosárlabda, román bajnokság: Temesvár–Nagyvárad 
          (Digi Sport 4, Look Sport)
21.45 Jégkorong, felkészülés: Magyarország–Ausztria (M4 Sport)
22.00 Labdarúgás, Európa Liga: Slavia–Arsenal 
           (Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Sport +)
22.00 Labdarúgás, Európa Liga: Manchester Utd–Granada 
          (Digi Sport 2, Telekom Sport 3, Look Sport)
22.00 Labdarúgás, Európa Liga: Roma–Ajax 
           (Digi Sport 3, Telekom Sport 2, Look Sport 2)
22.00 Labdarúgás, Európa Liga: Villarreal–Dinamo Zagreb 
           (Digi Sport 4, Telekom Sport 4, Look Sport 3)
22.00 Golf, PGA-körverseny, Hilton Head Island (Eurosport 2)

• S P O R T E S E M É N Y E K  A  T E L E V Í Z I Ó B A N  

M ár nem László Csaba az indiai 
Chennaiyin FC vezetőedzője 

– áll a labdarúgócsapat közlemé-
nyében. A székelyudvarhelyi szü-
letésű trénert 2020 augusztusában 
nevezték ki, irányításával húsz mér-
kőzésből csupán hármat nyert meg 

a kétszeres bajnokcsapat, s a nyol-
cadik helyen zárt a tizenegy csapa-
tos mezőnyben. László Csaba indiai 
szerepvállalása előtt közel egy évig 
nem edzősködött, 2019 novemberéig 
a Sepsi OSK együttesét irányította az 
1. Ligában. Ezt megelőzően klubszin-

ten a magyar élvonalban a Ferencvá-
rost és az MTK-t is vezette, külföldön 
pedig a skót Hearts és Dundee Uni-
ted, a belga Charleroi és a felvidéki 
Dunaszerdahely trénere volt. Az 57 
éves vezetőedző korábban Litvánia 
és Uganda szövetségi kapitánya volt.

Megköszönték László Csaba munkáját Indiában

A magyar futsalválogatott há-
romgólos vereséget szenvedett 

a fehérorosz csapat vendégeként 
az Európa-bajnoki selejtezősorozat 
zárásán, így csoportja harmadik 
helyén zárt és lemarad a konti-
nenstornáról. Futsal Eb-selejtező, 
5. csoport: Fehéroroszország–Ma-

gyarország 5–2 (2–2). A csoport 
végeredménye: 1. (és Eb-szereplő) 
Kazahsztán 18 pont, 2. Fehérorosz-
ország 9, 3. Magyarország 6, 4. Iz-
rael 3. A 4. csoportban rendezett 
Románia–Észak-Macedónia talál-
kozó lapzárta után fejeződött be. A 
nyolc négyes csoport első helyezett-

je, valamint a hat legjobb második 
kijut az Európa-bajnokságra, a két 
legrosszabb csoportmásodik pedig 
novemberben rájátszásban dönt az 
utolsó Európa-bajnoki helyről. A 
jövő évi Eb-nek Groningen és Amsz-
terdam ad otthont január 19. és feb-
ruár 6. között.

Nem mehet Eb-re a magyar futsalválogatott

A címvédő Bayern München 
1–0-ra nyert a legutóbbi dön-

tős Paris Saint-Germain vendége-
ként, de idegenben lőtt kevesebb 
gólja miatt kiesett a labdarúgó Baj-
nokok Ligája negyeddöntőjében, 
melyből kedden este a franciák 
mellett a Chelsea jutott tovább a 
Porto ellenében. 

BL-negyeddöntő, visszavágók: 
Chelsea (angol)–FC Porto (portugál) 
0–1 (0–0), gólszerző Taremi (94.), 
továbbjutott a Chelsea, 2–1-es ösz-
szesítéssel; Paris Saint-Germain 
(francia)–Bayern München (német) 
0–1 (0–1), gólszerző Chuopo-Moting 
(40.), továbbjutott a PSG, 3–3-as 
összesítéssel, idegenben lőtt több 

góllal. A Borussia Dortmund (né-
met)–Manchester City (angol) és 
FC Liverpool (angol)–Real Madrid 
(spanyol) párharcok lapzárta után 
fejeződtek be. Az elődöntőben a PSG 
a Manchester City–Borussia Dort-
mund, míg a Chelsea a Real Mad-
rid–Liverpool párharc győztesével 
találkozik.

Nyert, de kiesett a címvédő Bayern

Maros megyében kezdődik a 4. Liga
Bajnokság nem, párosmeccs viszont lesz Hargita megyében

Udvarhelyszékről és Csíkszékről mindössze 
a Székelyudvarhelyi Golimpiákosz vállalta a játékot

▴  KORÁBBI  FELVÉTEL:  VERES NÁNDOR




