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• A labdarúgó 4. Liga, azaz a megyei bajnokság az egész országban az amatőr focit 
jelenti. Pár héttel ezelőtt a sportrendezvények megszervezésével kapcsolatosan 
történt egy enyhítés: a PCR-teszteket felválthatja az úgynevezett koronavírus-gyors-
teszt. Ez valamelyest fellélegzést hozott az együtteseknek, de még így is csupán az 
ország felében rúgják a labdát hivatalos keretek között.

JÓZSA CSONGOR

F ontos lépés volt, amikor kije-
lentették, hogy a mérkőzések 
szervezésénél fi gyelembe 

veszik a gyorsteszteket is. Rögtön 
átírta az egészségügyi és lebonyo-
lítási szabályokat a Román Labda-
rúgó-szövetség (FRF), ezzel pedig 
elkezdődhetett a megyei focibajnok-
ságok újraszervezése – ugyanis ezen 
a szinten nagyjából egy éve nem ját-
szottak találkozókat.

Nagyon gyorsan kellett cseleked-
niük a megyei labdarúgó-egyesüle-
teknek, meghirdetniük az új kiírást, 
már csak azért is, mert  május 8-áig 
közölniük kell a szakszövetséggel a 
megyei bajnokcsapat nevét. Lega-
lább négycsapatos pontvadászatot 
kellett indítani úgy, hogy a bajnok-
nak hét mérkőzést le kell tudnia. 
Május 12-én rendezik meg a megyei 
bajnokok közötti párharcokat, a 
győztesek pedig részt vehetnek a 3. 
ligás osztályozón, amely idén kétfor-
dulós lesz.

Nem csoda, hogy így csak Romá-
nia 24 megyéjében kezdődött el a 
4. Liga. Több olyan helyszínen nem 
rendeznek bajnokságot, ahol nagy 
hagyománya van az amatőr focinak. 
Tizenhét megye maradt egyelőre foci 
nélkül: Fehér, Gorj, Iași, Neamț, Bo-
toșani, Vrancea, Galac, Dâmbovița, 
Bihar, Beszterce-Naszód, Călărași, 
Hargita, Olt, Giurgiu, Tulcea, Brăila, 
Kovászna és még Bukarest is.

25 ezer lej egy hónapos 
bajnokságért

Az ok roppant egyszerű, egy 4. 
Ligában szereplő csapat számára 
a bajnokságban való induláshoz 
körülbelül 25–30 ezer lejre vol-

na szükség. Lehet, hogy az elő-
ző idényekben is ennyibe került, 
hogy  egy klub végigvigyen egy 
szezont, de most nem hét hónapos 
megmérettetésről van szó, hanem 
csupán egyetlen hónaposról. Per-
sze ehhez még hozzátevődik az is, 
hogy az itt szereplő játékosok több-
sége hobbiból űzi ezt a sportágat, 

tehát hétköznap dolgozik, így ne-
hezen tudna összegyűlni az együt-
tes egy szerdai fordulóra. A leg-
több gárda ezért is hozta meg azon 
döntését, hogy még kivár, hiszen 
őszig, a következő bajnokságig sok 
minden változhat.

Huszonnégy megyében hangzott 
fel a kezdő sípszó, az itteni szerve-
zők próbáltak a csapatok kedvében 
járni, közösen kialakítani a lebo-
nyolítási rendet. Nagyon sok helyen 
a minimális létszám, a négy induló 
jött össze. Tizenkét ilyen megye van 
a listában: Máramaros, Vâlcea, Dolj, 
Mehedinți, Prahova, Szilágy, Bákó, 

Teleorman, Krassó-Szörény, Kons-
tanca, Ilfov, Brassó és Buzău.

Öt-öt csapatos, azaz tízfordulós 
lesz a pontvadászat Szeben, Ialomița 
és Vaslui megyében. Suceava megye 
nyolc, Arad és Temes kilenc-kilenc, 
Argeș pedig tíz csapattal büszkél-

kedhet. Számszerűen a legjobban 
két erdélyi megye áll: Szatmár és 
Maros.

Marosban igen, Hargitában nem

Maros megye tényleg az élen jár. 
Előzetesen úgy festett, hogy tizen-
öt klub lesz a rajtnál, amikor azon-
ban ténylegesen indulni kellett, 
tizenketten maradtak. A tucatnyi 
együttest két hatcsapatos csoportba 
osztották, itt csak egy alkalommal 
játszanak egymással, a mérkőzések 
házigazdáiról sorsolás alapján dön-
töttek.

A járványhelyzet miatt mindösz-
sze három hétig tart a bajnokság, a 
csoportmeccsek lejártával az első 
két-két helyezett továbbjut a ráját-
szásba, 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 
megyét a 3. Ligába jutásért kiírt két-
lépcsős osztályozón, illetve a Román 
Kupa első fordulójában.

A benevezett együttesek: Radnóti 
SK, Mezőszengyel, Marosszentgyörgyi 
Kinder, Marosludasi Mureșul, Búzás-
besenyő, Kerelő, Marosvásárhelyi SE 
1898, Marosvásárhelyi Atletic, Erdő-
szentgyörgy, Dicsőszentmártoni Viito-
rul, Marosoroszfalu és Segesvári VSK.

Hargita megyében a nevezési idő-
szak lezárultakor csupán két együt-
tes döntött úgy, hogy vállalja a pont-
vadászatot. Mivel az előírások szerint 
legalább négy klubnak kellene verse-
nyeznie, természetesen itt nem lesz 
bajnokság. Egy oda-visszavágót azért 
a Székelyudvarhelyi Golimpiákosz 
és a Maroshévízi Pro Mureșul játszik 
egymással május folyamán.

Kovászna megyében is hasonló 
volt a helyzet, igaz, ott egyetlen csa-
pat sem jelentkezett. Az itteni egye-
sület elnöke, Oláh József kifejtette, a 
csapatok már több mint egy éve nem 
edzettek, nem játszottak, a bajnok-
nak pedig kevesebb mint egy hónap 
alatt le kellene játszania legalább hét 
meccset, ami lehetetlen felkészülés 
nélkül. Reméli, hogy ősszel indulhat 
egy újabb kiírás, amelyben elegendő 
együttes lesz a rajtnál, azért is, mert 
az amatőr foci az elmúlt egy évben 
tönkrement, ami majd évek múlva 
is érezteti hatását, miután több klub-
nál játékoshiány lesz.

Tamás Zoltán, a Hargita Megyei 
Labdarúgó Egyesület (HMLE) elnö-
ke elmondta, a legtöbb csapatvezető 
arra hivatkozott, hogy nem tudják 
vállalni a részvételt, mivel rendsze-
resen kell tesztelni a keretet. Egy 
gyorsteszt 65 lejnél kezdődik, így ha 
még egy hónapos pontvadászatról 
is beszélünk, jelentős kiadást jelen-
tene. „Talán nyáron lesznek még 
enyhítések. Ha akkor a szabályok 
megengedik, rendezünk még a kö-
vetkező idény előtt egy megmérette-
tést, egy minibajnokságot vagy egy 
kupakiírást” – mondta el megkere-
sésünkre a HMLE vezetője.

Alig pislákol az amatőr fociélet
Az ország felében rendeznek megyei bajnokságokat

Legalább őszig várni kell, hogy újrainduljon 
a labdarúgás Hargita megyében

▾  KORÁBBI  FELVÉTEL:  VERES NÁNDOR

Mozduljunk rá a sportolásra!
A sportolás rendszeressé tételében 
az egyik leglényegesebb szempont 
a motiváció és a kitartás, a szakem-
bernek azok számára is van néhány 
tanácsa, akik nehezen veszik rá ma-
gukat, hogy elkezdjenek mozogni.

„Az alapoktól, egyszerű sétával 
is lehet kezdeni a sportolást. Ha ki-
tűzöm magam elé, hogy egy hóna-
pon keresztül minden nap sétálok 
egy félórát-órát, majd ezt követően 
minden harmadik nap 15 percet ko-
cogok is, akkor már jó úton járok. 

Fokozatosan, kell lépegetni felfele, 
és folyamatosan célokat kell kitűzni, 
különben gyorsan alábbhagy a mo-
tiváció. Ajánlott egy társat is válasz-
tani, egy jó barátot, akivel kettesben 
sportolunk, de személyi edző is se-
gíthet, motiválhat. Otthon is spor-
tolhatunk, végezhetünk erőnléti 
gyakorlatot szabad testsúllyal, vagy 
ott van a jóga, talajtorna, aerobik és 
számtalan más sportág.

Az otthon végzett gyakorlatok 
fontosságát, illetve az egyéni spor-
tokat nem lebecsülve, úgy gondo-
lom, a társaságban való mozgás 

teljesen másképp tud hatni az 
emberre. A csapatsporton belül rá 
vagyunk kényszerülve a társakra, 
egymást kell elfogadjuk olyannak, 
amilyenek. A társak tudnak moti-
válni, egymást támogatjuk, báto-
rítjuk. Vannak olyan személyek, 
akik nem tudnak a csapatsportok-
ban kiteljesedni, de ez egyáltalán 
nem baj.

A rendszeresség a fontos, és hogy 
mindig tűzzünk ki magunk elé egy 
reális célt: olyan kell, amiért meg 
kell dolgoznunk, de el is tudunk 
érni. Figyelembe kell venni azt is, 

hogy mennyi időt és anyagi befekte-
tést tudunk rászánni, attól függően, 
hogy milyen szinten is akarjuk űzni 
az adott sportot. Ha lépésről-lépésre 
haladunk és megvan a folytonos-
ság, akkor az eredmény magától fog 
jönni, de ehhez nagyon sok türelem 
is szükséges. Akár hobbiszinten is 
lehet kimagasló eredményünk, ha 
reális a hozzáállásunk” – fejtette ki 
a fi atal testnevelő tanár.

Pál Zsolt beszélgetésünk végén 
azt is hangsúlyozta, hogy akár fa-
lun, vagy városon lakunk, a spor-
tolás esetében sokkal nagyobb 

nyitottság szükséges az emberek 
részéről.

„A sportolási lehetőség mindenki 
számára elérhető kell legyen, függet-
lenül attól, hogy amatőr, vagy élspor-
toló, fi atal, középkorú, vagy idősebb. 
Az ország jelentős részében van lehe-
tőség erre, de az emberek fi gyelmét 
jobban fel kell kelteni a sportolás fon-
tosságára. Sokkal nyitottabbak kell 
legyünk, akár falun, vagy városon 
lakunk, ne legyen bennünk szégye-
nérzet, ha sportolni akarunk, hiszen 
mégiscsak az egészségünkről van 
szó” – zárta a beszélgetésünket.
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