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Három pontot rabolt az UTA
a Liga 1-ben
Az UTA élvonalbeli labdarúgócsa-
pata 1-0-ra legyőzte idegenben 
a Dinamót a Liga 1-es bajnokság 
alsóházi rájátszásának második 
fordulójában A keddi játékna-
pon nyert 1-0-ra a Viitorul is a 
Medgyesi Gaz Metan ellen, míg 
az Astra a Hermannstadt alakula-
tát múlta felül idegenben 3-1-re. 
Az Argeș FC–Chindia találkozó 
lapzártánk után fejeződött be, 
ma pedig Iași–Voluntari párosí-
tás szerint játszanak 17.30-tól a 
playoutban. A felsőház második 
fordulójának első két mérkőzé-
sét tegnap este rendezték, ma 
Clin ceni–FCSB (20.15) összecsa-
pás lesz.
 
Reformról szólt Novák Eduárd
első száz miniszteri napja
Miniszteri mandátumának első 
száz napja a reformról szólt 
– jelentette ki tegnap Novák 
Károly Eduárd, Románia ifj úsági 
és sportminisztere. Az RMDSZ 
közleménye szerint a tárcavezető 
úgy értékelte, hogy a teljesítmény 
növelése csak a jelenlegi helyzet 
értékelésével, az intézmények 
szorosabb együttműködésével, 
egy alapos átvilágítással, felelős 
irányítással és menedzseléssel 
érhető el. „Ezekre az alapelvekre 
épül az Országos Sportfejleszté-
si Stratégia, amelyet év végéig 
fogunk kidolgozni, és amelynek 
három fontos célkitűzése van az 
elkövetkező tíz évre: Románia ke-
rüljön be az első tíz ország közé, 
ami az olimpiai és paralimpiai 
eredményeket illeti; a jelenlegi 
öt százalékról harmincra növelni 
a sportolók arányát; a diákok 
mindennap mozogjanak az 
iskolában” – részletezte Novák. 
Legfontosabb tervei közé tartozik 
a szaktárca alárendelt struktú-
ráinak, az edzőknek és a sporto-
lóknak kitűzött teljesítménycélok 
kidolgozása, a sportszövetségek 
fi nanszírozási módjának reform-
ja, amely az eredményekre és 
célokra alapszik, a paralimpiai 
szövetségek áthelyezése a sport-
szövetségek alárendeltségébe, az 
edzők képzésének reformja, az 
iskolai keretek között szervezett 
mozgás és egészséges életmód 
népszerűsítése. Ugyanakkor 
tervei között szerepel egy online 
platform létrehozásával a sport 
digitalizálása, a sportlétesít-
mények akadálymentesítése, 
valamint a minisztérium aláren-
deltségébe tartozó intézmények 
decentralizációja és átadása a 
helyi hatóságoknak. „Az elmúlt 
száz nap, még ha leginkább az át-
világításról és a tervezésről szólt, 
úgy érzem sikerült eredményeket 
elérnünk néhány nagyon fontos 
ügyben: az EURO 2020 meccseire 
visszatérhetnek a nézők a lelátók-
ra, a sportolók esetében elfogad-
ják a koronavírus-gyorsteszteket” 
– mondta a miniszter, hozzátéve: 
elindították az első velodrom 
megépítését és több intézmény 
decentralizációs folyamatát is.
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Sorra hátráltak ki a klubok a 
Szuperligából, és bár a hiva-
talos közlemény alapján még 
csak „átgondolják a terveket”, 
a Juventus álláspontja szerint 
már kivitelezhetetlenné vált a 
sokak által bírált projekt.

 » KRÓNIKA 

E gymás után lépnek vissza a 
futballklubok az Európai Szu-
perliga-projekttől (ESL). A ti-

zenkét alapító közül előbb az angol 
együttesek, az Arsenal, a Chelsea, 
a Liverpool, a Manchester City, a 
Manchester United és a Tottenham 
hátrált ki a világszerte bírált elkép-
zelés mögül, majd tegnap délig 
már a spanyol Atlético Madrid és 
az olasz Internazionale is „lefújta” 
részvételét a zárt körű, elitbajnok-
ságban, amely már az AC Milan és 
a Juventus támogatására sem szá-
míthat. Az ESL hajnali közlemé-
nye még csak arról beszélt, hogy a 
történtek miatt „átalakítják a ter-
veiket”, de továbbra is kitartanak 
amellett, hogy szükséges egy új eu-
rópai versenysorozat, mert az Eu-
rópai Labdarúgó-szövetség (UEFA) 
jelenlegi rendszere nem működik. 
Emlékeztettek arra, hogy a javasla-

VISSZALÉPTEK A SZTÁRCSAPATOK A ZÁRT KÖRŰ ELITLIGA LÉTREHOZÁSÁRA IRÁNYULÓ FUTBALLPROJEKTTŐL

Dugába dőlt a Szuperliga-terv

Elszántság. Mirel Rădoi szövetségi kapitány elégedett az olimpiai focitorna sorsolásának eredményével

 » A történtek 
után a Juventus 
közleménye már 
egyértelműen 
kĳ elentette: a 
visszalépések 
következtében 
már nem tartják 
kivitelezhetőnek 
a Szuperliga 
létrehozását.

tuk a sportág fejlődését célozná és 
fenntarthatóságot biztosítana a tel-
jes futballpiramis számára.

Az ESL közleménye után viszont 
már az AC Milan meghátrált. Állás-
foglalásuk alapján „azzal az őszinte 
szándékkal” fogadták el a Szuperli-
ga-részvételt, hogy a lehető legjobb 
európai versenyt kínálják a szurko-
lóknak, és egyben a klubok érde-
keit is szolgálják. „A változás nem 
mindig könnyű, de a fejlődés szük-
ségszerű, és az európai labdarúgás 
struktúrái is változtak az évtizedek 
során. Ugyanakkor a szurkolók ag-
godalma és véleménye a Szuperli-
gáról egyértelmű, az AC Milan pedig 
ezt nem hagyhatja fi gyelmen kívül. 
Továbbra is azon fogunk dolgozni, 
hogy fenntartható futballmodellt 
szolgáltassunk” – fogalmaz az olasz 
egyesület közleménye. A történtek 
után a Juventus közleménye már 
egyértelműen kijelentette: a visz-
szalépések következtében már nem 
tartják kivitelezhetőnek a Szuperli-
ga létrehozását.

Ismeretes, hogy azt 12 európai 
topcsapat alapította volna, de 20 
együttes részvételével képzelték 
el zárt körű, bajnoki rendszerben. 
A tervezetet viszont magas rangú 
politikai és sportszakmai ellenzés 
fogadta, a nemzetközi (FIFA) és az 
európai szövetség (UEFA) pedig 

leszögezte: a részt vevő klubokat 
kizárja, játékosaikat pedig eltiltja a 
válogatottságtól. Tegnap az UEFA 
55 tagországa közös állásfoglalás-
ban ítélte el újfent a szakadár elit-
liga elképelését, amely szerintük 
sérti az európai értékeket. „Tudjuk, 
hogy erkölcsileg mi forog kockán, és 
megvédjük majd a labdarúgást attól 
az önző klántól, amely mit sem tö-
rődik a játékkal. Az európai futball 
mi vagyunk, nem ők” – fogalmaz a 
közleményük.

Mindezen túlmenően viszont a 
szurkolók is ellenezték az elképze-
lést, az Arsenal azóta nyílt levélben 
bocsánatot is kért tőlük, de a Tot-
tenham elnöke, Daniel Levy is azt 
mondta, hogy a klub sajnálja a ja-
vaslat által okozott „aggodalmat és 
zaklatottságot”. A Chelsea klubve-
zetői azok után döntöttek a vissza-
lépés mellett, hogy kedd este több 
száz tiltakozó szurkolójuk feltartóz-
tatta csapatuk autóbuszát a Brigh-
ton elleni bajnoki mérkőzés előtt.

Az alapítótagok közül lapzártán-
kig csak a Real Madrid – akinek az 
elnöke, Florentino Pérez egyben 
az ESL irányítója is –, valamint a 
Barcelona nem fogalmazott meg 
állásfoglalást a Szuperliga sorsáról, 
de a visszalépett sztárcsapatok hi-
ányában várhatóan ők is lefújják a 
projektet.
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Honduras ellen kezd július 22-én 
Románia labdarúgó-válogatottja 

a tokiói nyári olimpián. A kék-sár-
ga-piros együttest a G csoportba 
sorsolták tegnap, ahol a második 
fordulóan az U23-as Ázsia-bajnok 
Dél-Korea lesz az ellenfele, majd jú-
lius 28-án Új-Zéland együttesével ta-
lálkozik. A csoportokból a legjobb két 
helyezettek kvalifi kálnak a július 31-i 
negyeddöntőkbe. Az elődöntők au-
gusztus harmadikán, a fi nálé pedig 
augusztus 7-én lesz. Románia, mint 
ismeretes, 1964-ben vett részt utoljá-
ra az ötkarikás játékok labdarúgótor-
náján, akkor szintén Japánban volt 
a seregszemle, a válogatott pedig az 
ötödik helyen zárt. Előtte még két-
szer, 1924-ben és 1952-ben futballoz-
tak az olimpián. Az ötkarikás tornán 
elviekben az U23-as korosztály vehet 
részt, de mivel a koronavírus-járvány 
miatt egy évet halasztottak, így a 24 
év alattiak köréből válogathatnak a 
szövetségi kapitányok. Az együtte-
sekben két játékos lehet kortól füg-
getlenül, szabadon választhatóan 
akár ennél idősebb is.

Azt már korábban jelezték, hogy 
az olimpián az a Mirel Rădoi lesz a 
szövetségi kapitány, aki bár jelen-
leg a felnőtt válogatott szakvezetője, 
két évvel ezelőtt az U21-es válogatott 
mestereként kiharcolta az olimpiai 
kvalifi kációt a korosztályos Euró-
pa-bajnokságon elért elődöntős sze-
repléssel. A tegnapi sorsolás ered-
ményével elégedettnek mutatkozott, 
ugyanakkor kiszámíthatatlannak 

tartja, hiszen nem járatosak az ilyen 
eseményen, az ötkarikás játékok 
ázsiója pedig nyomást jelenthet. „A 
2019-es korosztályos kontinensvia-
dal előtt azt mondtam, hogy azzal 
a céllal utazunk el a tornára, hogy 
minden ellenfelünk feladatát megne-
hezítsük, és kijussunk az olimpiára. 
Most is kijelentem, hogy olimpiai ér-
met szeretnék. Remélem, hogy a klu-
bok megértik majd, és elengedik a já-
tékosokat a válogatottba” – mondta a 
kapitány. Hozzátette, bár a negyedik 

kalapból sorsolták ki őket, és nem 
számít könnyű mérkőzésekre, önbi-
zalommal utaznak majd el.

Az olimpia labdarúgótornáján 
négy kvartettben rendezik a csoport-
kört, a Romániát soraiban tudó B elő-
jelű négyes mellett az A-ban Japán, 
Dél-Afrika, Mexikó és Franciaország, 
a B-ben Egyiptom, Spanyolország, 
Argentína és Ausztrália, a D-ben Bra-
zília, Németország, Elefántcsontpart 
és Szaúd-Arábia mérkőzik meg a to-
vábbjutásért.

Olimpiai éremre pályázik a romániai futball

 » „Most is 
kĳ elentem, 
hogy olimpiai 
érmet szeretnék. 
Remélem, hogy a 
klubok megértik 
majd, és elenge-
dik a játékosokat 
a válogatottba” 
– mondta Mirel 
Rădoi.




