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Ellenzi az U21-es
szabálymódosítást a Liga 1
A Liga 1-es csapatok képviselői 
ellenzik a Román Labdarúgó-szö-
vetség (FRF) azon elképzelését, 
amely tovább szigorítaná az U21-es 
korosztályú játékosok pályán tartá-
sát. Jelenleg, mint ismeretes, egy fi -
atalnak a találkozó teljes ideje alatt 
játszania kell, a második U21-es fut-
ballista viszont szabadon lecserél-
hető. Emiatt fordult elő, hogy több 
edző már az első percekben lehívta 
pályáról a „kényszerből” beküldött 
labdarúgóját. Hogy ez a jövőben 
többet ne fordulhasson elő, az FRF 
azt szeretné, ha a második U21-es 
játékos legalább egy teljes félidőt a 
pályán töltene. Az élvonalbeli klu-
bok szerint viszont ez pluszterhet 
róna rájuk – hiszen sérülés esetére 
a cserepadon is biztosítani kellene 
megfelelő kvalitású, 21 év alatti 
fi atalt –, a Gazeta Sporturilor pedig 
úgy tudja, hogy akár peres útra is 
terelik az ügyet, ha a módosítást 
az FRF végrehajtó-bizottsága ma 
délben megszavazza.
 
Olimpia: napi tesztelésre
„váltott” karantén
Nem kell tizennégy napos karan-
ténba vonulniuk a tokiói nyári 
olimpiára Japánba utazó spor-
tolóknak, de a tavalyról idénre 
halasztott ötkarikás seregszemle 
alkalmával naponta fogják őket 
tesztelni koronavírusra. A Nem-
zetközi Olimpiai Bizottság által 
kidolgozott és tegnap bemutatott új 
szabálytervezet alapján az ország-
ba való belépéshez két negatív 
tesztet kell felmutatnia a beuta-
záskor, ott-tartózkodásuk idején 
pedig korlátozott mozgásterük lesz, 
hiszen csakis akkreditált járműve-
ket használhatnak, és csak kijelölt 
helyen étkezhetnek. Az MTI jelezte, 
hogy a szabályzatot júniusban 
véglegesítik, akkor döntenek arról 
is, hogy japán nézők lehetnek-e 
majd a versenyhelyszíneken. Azt 
már korábban bejelentették, hogy 
külföldi szurkolókat nem fogadnak 
az olimpiára. Romániából eddig 63 
sportoló szerzett olimpiai kvótát az 
idei seregszemlére.

Halmágyi doki
komótosan elballagott

A hosszútávfutó összerogyott. A politikai fogoly elpusz-
tult. Az orvosi táska összecsukódott, a megsárgult lexi-
kon szétmállott. A Doki bácsi távozott. Halmágyi Imre, 
aki hosszú élete során volt atléta meg hadifogoly, te-
niszbajnok meg poliklinika-alapító, sportorvos meg két 
lábon járó lexikon, már nincs többé. Szinte hihetetlen, 
hogy ő, a legendás ASA orvosa végleg bezárta a rendelő-
jét. Marosvásárhelyen majdhogynem nincs olyan spor-
toló vagy sportbarát, akinek a múlt évszázad derekától 
errefelé ne lett volna köze hozzá. Ismerte és tisztelte őt 
fi atal is, idős is, olyan is, akit szinte naponta ápolt, és 
olyan is, aki csak a lelátóról követte hosszú, de rendkívül 
kimért lépteit. Szakmaiságán túl – melyben nála sokszor 
a simogató szó, meg a kamillateás borogatás nagyobb 
hangsúlyt kapott, mint a legerősebb fájdalomcsillapítók 
vagy elektroterápiás kezelések – két ritka jó tulajdonsá-
gáért csodáltam: a higgadtságáért és a lexikális tudásá-
ért. Most is előttem van, amint komótosan ballag fel s alá 
a gyepet a cserepadtól elválasztó salakos futópályán, és 
míg a lelátókat zsúfolásig megtöltő és torkaszakadtából 
szurkoló (tapsoló, tomboló, kiabáló, anyázó) publikum 

szétpattan a mérkőzés feszültségétől, ő egy szétnyitott 
Vörös Zászlót vagy sportújságot olvas, és csak akkor 
kandikál ki belőle, amikor a hazai csapat valamelyik já-
tékosa szétrúgva, legalább fél perce a pályán jajgat és 
fetreng, miközben társai hordágy után kiáltanak. Hal-
mágyi doki szinte 94 esztendőt élt meg, ebből ötvenet a 
pálya szélén. De hogy a góloknak hány százalékát látta, 
ezt most ne fi rtassuk. Látta viszont, amint mellette lab-
dabűvölő focistanemzedékek nőnek fel, sztároskodó 
epigonok követik az igazi csillagokat, ezredesek kerülnek 
a militarizált klub élére, majd onnan az idő és a hadse-
reg süllyesztőjébe, edzők villognak és buknak nagyokat. 
Átélte a vásárhelyi futball (és egyáltalán sportélet) min-
den korszakát; tanúja volt számos diadalnak és csúfos 
bukásnak. Sportolóival együtt tudott örülni és búsulni, 
de kimértségét soha nem veszítette el. „Az elején rendkí-
vül izgattam magam, utána már valahogy beleszoktam” 
– mesélte hosszú évekkel ezelőtt. Mert mesélni nem 
csak szeretett, hanem tudott is. Sosem fi togtatta tudá-
sát, mégis élmény volt órákig beszélgetni vele. Mindegy 
milyen témát dobtál fel, az élet szinte minden egyes 
területén otthonosan mozgott. Filozofálgattunk történe-
lemről, irodalomról, utazásról, színházról, medicináról, 
klasszikus zenéről. És, mint minden egészséges(en élő) 
férfi val, sportról meg nőkről. Egy feltételt szabott: ne a 
kamera és ne a mikrofon előtt. Bő három évtizedes isme-
retségünk – és, a korkülönbség ellenére megkockáztat-

nám, barátságunk alatt – csak kétszer állt kötélnek, hogy 
interjút adjon. Akkor is csak azért, mert tudtára adtam: 
most nincs pardon, és nincs driblizés, ebből könyvanyag 
lesz, kordokumentum az utókornak, ezennel nem lehet 
szárazon, pontosabban némán megúszni! A hallgatás 
nála amúgy nem aff éle úri, távolságtartó hóbortként mu-
tatkozott, hisz rendkívül közlékeny és barátságos ember 
volt. Csakhogy a Doki jól tudta, hogy egy percnyi csend 
sokszor többet ér az órákig nyúló szövegelésnél. Kul-
turáltságával talán csak a segítőkészsége vehette fel a 
versenyt. Nem csak sportolókat kezelt, szükség esetén 
a hozzátartozóikat is szívesen ellátta. Nem egy esetben 
egy-egy derékfájásos vagy lesántult szurkoló is átlépte 
sportpoliklinikája küszöbét. És mindezért soha senkitől 
egy árva fi tyinget nem fogadott el – vallotta meg utolsó, 
néhány hónappal ezelőtt folytatott beszélgetésünk al-
kalmával. Egy üveg bor, egy konyak, egy tasak kávé jö-
hetett. De csak módjával, és azért, hogy a máshol boríté-
kokat osztogató alkalmi pácienseit ne hozza kellemetlen 
helyzetbe.

Élete 95. évében Halmágyi Imre más pályára, más di-
menzióba lépett. Ismét ott lehet kedvencei, barátai és 
ápoltjai – Nagy Miki, Kiss Madó, Tóth Feri, Muri, Vakarcs 
Domi, Bóné Tibi, Brassai Pista, Florescu ezredes – kö-
zött. Kamillaborogatásra már nincs szükség. De arra, 
hogy Fentről őrködjön a marosvásárhelyi sportolók testi 
épségére, igen.
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Tíz hazai futballklub kapta 
meg a kontinentális klubtorná-
kon való induláshoz szükséges 
UEFA-licencet a következő 
szezonra. Közülük hétnek van 
reális esélye arra, hogy a Liga 
1-ben nemzetközi szereplést 
érő helyen zárjon.
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A hazai élvonalbeli labdarú-
gó-bajnokság mezőnyének 
tíz futballklubja kapta meg 

a nemzetközi szerepléshez szüksé-
ges UEFA-licencet a 2021–2022-es 
szezonra. A Román Labdarúgó-szö-
vetség tegnapi közleménye alapján 
az FCSB, a Botoșani, a Craiovai Uni-
versitatea, a Chindia Târgoviște, a 
Viitorul, a Sepsi OSK, az Argeș FC, 
a Dinamo, az Astra Giurgiu és a Ko-
lozsvári CFR jogosultak arra, hogy 
Liga 1-es helyezésük függvényében 
pályára lépjenek a kontinentális 
szervezet égisze által szervezett 
klubtornákon.

Mint a lista is mutatja, a csapatok 
közül többen a hazai pontvadászat 
alsóházi rájátszásában szerepel-
nek, ismeretes ugyanakkor, hogy 
a playout első két helyén végző 
csapat osztályozón kivívhatja in-
dulási jogát a harmadik számú 
klubtornára, az újonnan induló 
Konferencia Ligában. Négy fordu-
ló után a Chindia és az Argeș FC 
állnak az playout első két helyén, 
előbbi ugyanis tegnap gól nélküli 
döntetlenre mérkőzött otthon az 
Astrával, míg a pitești-iek kedd este 
4–1-re legyőzték otthon az UTA-t. Az 
aradiaknak nincs UEFA-licencük, 
pedig 25 ponttal a harmadik helyen 
állnak az összetettben a Chindia (30 
pont) és a hétközi sikerével előző 
Argeș FC (27) mögött. Az Astrának 
és a Medgyesnek egyaránt 24 pont-
juk van, utóbbi a Hermannstadt 

A CFR ÉS A SEPSI OSK IS MEGSZEREZTE AZ UEFA-LICENCET A KÖVETKEZŐ FUTBALLIDÉNYRE

Zöld jelzést kaptak Európától

Visszatérés. Újabb európai kalandra készülhet a Kolozsvári CFR

 » A Viitorul és 
a Dinamo kö-
zelebb állnak a 
bennmaradásért 
rendezendő osz-
tályozóhoz, mint 
a nemzetközi 
szerepléshez.

elleni 2–1-es keddi győzelme révén 
érte be a giurgiui alakulatot. A Vii-
torul és a Dinamo viszont közelebb 
állnak a bennmaradásért rendezen-
dő osztályozóhoz, mint a nemzetközi 
szerepléshez. Mindketten a playout 
összetettjének második felében ta-
nyáznak. A negyedik forduló mér-
kőzéseit ma, Iași–Viitorul (14.30) és 
Dinamo–Voluntari (17) párosítás sze-
rint vívják meg.

Ami a felsőház mezőnyét illeti, ott 
lapzártánk után kezdték a negyedik 
fordulót – ma Craiova–FCSB rang-
adó lesz 19.45-től –, de az eddigi 
eredmények és az aktuális tabella 
alapján a listavezető FCSB és a má-
sodik helyen tanyázó, címvédő CFR 
licenckérelme indokolt volt, de a 
tabellán harmadik Craiova is közel 
jár a nemzetközi porondhoz azáltal, 
hogy bejutott a Román Kupa döntő-
jébe. Amennyiben megnyeri azt, úgy 
automatikusan rajthoz állhat a Kon-
ferencia Ligában, és a Liga 1-es pont-
vadászat felsőházi rájátszásának 
negyedik helyezettje játszhat selej-
tezőt a playout-párharc nyertesével. 

Jelen állás szerint a Sepsi OSK és a 
Botoșani is esélyes erre, a playoffb  an 
sereghajtó Clinceni ugyan még be-
érheti őket, de nincs UEFA-licence a 
2021–2022-es szezonra.

A Liga 1 aranyérmese, mint isme-
retes, a Bajnokok Ligája-selejtezőben 
szerepel majd, az ezüstérmes pedig a 
Konferencia Ligában versenyezhet – 
ahogyan a Román Kupa-győztes és a 
nemzetközi szereplésért kiírt selejte-
ző nyertese is. A női élvonalból a cím-
védő és egyben listavezető Kolozsvá-
ri Olimpia kapott UEFA-licencet.

Az UEFA által szervezett klubtor-
nák aktuális idénye az elődöntők 
első mérkőzéseinél tart. A BL-ben 
a keddi Real Madrid–Chelsea csata 
1–1-el zárult, a tegnapi PSG–Man-
chester City mérkőzés lapzártánk 
után kezdődött. A visszavágók jövő 
héten lesznek. Akkor válik ismertté 
az Európa Liga fi náléjának párosí-
tása is. A második számú kupavi-
adal elődöntőjének első meccseit 
ma Manchester United–AS Roma és 
Villarreal–Arsenal párosítás szerint 
rendezik 22 órától.
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