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Tegnap délelőtt szállt le a repü-
lőgépe Marosvásárhelyre, onnan 

pedig autóbuszra ült Magyarország 
női kézilabda-válogatottja, hogy 
Székelyudvarhelyre utazzon. Szűk 
egy hétig ott lesz a központja az Elek 
Gábor irányította együttesnek, amely 
a kemény, főképp erőnléti edzések 
mellett a feltöltődésre is hangsúlyt 
fektetnek. Ebbe Farkaslakán már be-
lekóstolhattak.

Ott a Tamási Áron-emlékoszlopnál 
tartott ünnepélyes fogadtatás, beszé-
dek, az énekek, a táncok sora törte meg 
a déli csendet. Ezzel fogadta ugyanis a 
község a településen áthaladó együt-
test. Farkaslaka polgármestere, Ko-
vács Lehel beszédében kiemelte, hogy 
együtt, a nagy nemzet tudja megün-
nepelni, bajnokká avatni az ötkarikás 
játékokon elért sikereket. Büszke arra, 
hogy a település hírnevét a sportolók 
továbbviszik, útravalóként pedig azt 
kérte: „nagy szívvel harcoljanak a vég-
sőkig, hogy büszke lehessen mindenki 
a teljesítményükre”. Hadnagy Jolán, a 

helyi Tamási Áron Művelődési Egyesü-
let elnöke ugyanakkor kiemelte: „nem 
csupán magatokat, hanem minket is 
képviseltek az olimpián”.

A kultúrműsor része volt Ágoston 
Eszter, a Palló Imre Művészeti Szak-
középiskola diákjának népdalének-
lése, a helyi Tamási Áron Általános 
Iskola diákjai is „átnyújtottak” egy 
népdalcsokrot. Táncolt a Virgoncz 
néptánccsoport, énekelt a csíkrákosi 
Gerendely férfi kórus, majd a legvégén 
Laczkó Vilmos farkaslaki plébános 
adta áldását a csapatra.

Tomori Zsuzsanna, a magyar női ké-
zilabda-válogatott oszlopos tagja – aki 
ott volt a legutóbbi ötkarikás játéko-
kon is – elmondta, csupán annyit árult 
el számukra a szakmai stáb, hogy egy 
helyen megállnak Vásárhelyről Udvar-
helyre menet. Kellemes meglepetés 
volt ez mindenkinek, tudják, hogy itt 
is nagyon szorítanak értük a sport-
szeretők. „Az alapozás második he-
tébe léptünk, így nem lesz épp olyan 
könnyű az itteni munka. Az edzéseket 
el kell végeznünk, elsősorban azért 
érkeztünk ide, de tudjuk, hogy lesz 

két nap kisebb kiruccanásra, kirándu-
lásra a környéken. A fi zikai terhelésre 
ezek a pihenők jól jönnek, nagyon re-
mélem, hogy lelkileg is feltöltődünk 
itt” – mondta, emlékeztetve arra, hogy 
felkészülésüket a múlt héten Balaton-
bogláron kezdték, és már csak szűk 
egy hónap maradt a tokiói nyári olim-
piáig.

A magyar női kézilabda-válogatott 
tagjaival a sportbarátok is találkoz-
hatnak. A szervezők közleményé-
ből kiderül, hogy ma 17 órától lesz a 
nemzeti együttes mintegy másfél órás 
nyílt edzése a székelyudvarhelyi vá-
rosi sportcsarnokban. Hozzáteszik, 
ezen csak a koronavírus elleni oltást 
megkapott nézők vehetnek részt, a 
sportlétesítményben az első sorok-
ban nem lehet majd helyet foglalni. A 
belépés ingyenes lesz, a helyfoglalás 
érkezési sorrendben történik.

Aztán csütörtökön 19 órától közön-
ségtalálkozót tartanak az udvarhelyi 
Páva Kert Panzió teraszán, betartva 
az érvényben lévő járványügyi szabá-
lyokat. Itt lehet majd feltenni kérdése-
ket a játékosoknak és a stábnak.

Tomori Zsuzsáék megérkeztek Udvarhelyre

 » „Az edzé-
seket el kell 
végeznünk, 
elsősorban azért 
érkeztünk ide, de 
tudjuk, hogy lesz 
két nap kisebb 
kiruccanásra, 
kirándulásra a 
környéken” – 
mondta Tomori 
Zsuzsanna.

Új rendszerre készül
a Liga 2 és Liga 3

Az elmúlt szezonhoz hasonló 
lesz a hazai másodosztályos 

labdarúgó-bajnokság versenykiírása 
a 2021–2022-es szezonban: legköze-
lebb is csak a felsőházi rájátszásba 
játszanak majd oda-visszavágó 
alapú, körmérkőzéses rendszerben, 
a playoffb  an újfent csak egy körmér-
kőzéses tornát rendeznek a kiesés 
elkerüléséért. A pontvadászatot 
húsz csapattal tervezik, akik az alap-
szakasz során ezúttal csak egyszer 
találkoznak egymással, és így csak 
19 fordulót játszanak. Az így kiala-
kult rangsor alapján a legjobb hat 
helyezett a felsőházban, a 7–20. he-
lyezettek pedig két csoportba osztva, 
az alsóházban lépnek majd pályára. 
A szezon végén az első és a máso-
dik helyezett automatikusan feljut 
majd az élvonalba, míg a harmadik 
és negyedik helyezettek osztályozót 
vívnak a Liga 1 playoutjának 7. és 
8. helyezettjével. Az élvonalból az 
utolsó két helyezett automatikusan 
kiesik a másodosztályba, miközben 
a másodosztályból öt alakulat – a 
playoutcsoportok utolsó két helye-
zettjei és az osztályozó vesztese – 
lép vissza a harmadosztályba.

A Liga 3-ban is lesz rájátszás a 
következő idényben, a héten elfo-
gadott versenykiírás szerint a száz 
részt vevő csapatot tíz csoportba 
sorolják, akik az első szakasz során 
oda-visszavágós körmérkőzéses 
rendszerben lépnek majd pályára. A 
második szakaszban a legjobb négy 
helyezettek a playoffb  an, az utolsó 
hat helyezettek pedig a playoutban 
folytatják. Ezt követi a harmadik 
szakasz, ahol csak a felsőházi rá-
játszás első két helyezettjei lesznek 
érintettek. A húsz csapat kétlépcsős 
osztályozót vív majd a feljutásért. A 
Liga 2 július 31-én, a Liga 3 augusz-
tus 28-án kezdődik. (V. Ny. R.)

Elbúcsúzott a labdarúgó-Eu-
rópa-bajnokságtól Budapest 
és Bukarest: a két helyszínen 
rendezett három csoportmér-
kőzés után nyolcaddöntős 
összecsapás jelentette az 
utolsó találkozót az idei konti-
nensviadalon. A negyeddöntő 
mezőnye ma véglegesedik.

 » KRÓNIKA

P apírformabontó-eredményt 
jegyezve búcsúzott az idei 
labdarúgó-Európa-bajnokság 

budapesti helyszíne: a Puskás Aré-
nában ugyanis Csehország 2-0-ra 
győzve kiejtette az emberhátrány-
ban futballozó Hollandiát a nyol-
caddöntőben. A meglepetést oko-
zó csehek a folytatásban Dániával 
mérkőznek meg.

Ezt követően búcsúzott a torna 
címvédője, az a portugál együt-
tes, amelyik épp a magyarokkal 
azonos csoportból jutott tovább 
a kieséses szakaszba, de ott va-

EURO 2020: ALEKSANDER CEFERIN UEFA-ELNÖK ROMÁNIÁBA LÁTOGATOTT A FRANCIAORSZÁG–SVÁJC NYOLCADDÖNTŐRE

Elbúcsúzott Budapest és Bukarest az Eb-től

Ünnepélyes fogadtatás. Farkaslakán köszöntötték a szűk egy hétig Székelyföldön készülő magyar női kézilabda-válogatottat

 » Aleksan-
der Ceferin, az 
Európai Labda-
rúgó-szövetség 
(UEFA) elnöke 
a helyszínen 
tekintette meg 
a bukaresti 
Eb-meccset.

sárnap este 1-0-ra kikapott Belgi-
umtól. A győztes Olaszországgal 
találkozik pénteken a negyeddön-
tőben. A negyeddöntő mezőnye a 
mai Anglia–Németország (19 óra) és 
Svédország–Ukrajna (22) találkozók 
továbbjutóival lesz teljes, miután 
lapzártánk után Horvátország–Spa-
nyolország és Franciaország–Svájc 
összecsapásokat rendeztek.

Utóbbi találkozót Bukarestben 
rendezték, Aleksander Ceferin, 

az Európai Labdarúgó-szövetség 
(UEFA) elnöke pedig a helyszínen 
tekintette meg a meccset. Látogatá-
sa a Román Labdarúgó-szövetséget 
(FRF) irányító Răzvan Burleanu sze-
rint elismerése annak, hogy jól szer-
vezték meg az Eb három csoport-
mérkőzését. Az UEFA első embere 
kora délután, Luis Figo és Florent 
Malouda társaságában érkezett meg 
Romániába, de előtte videóüzenet-
ben gratulált a rendezéshez. „Az 
aktuális globális helyzet magas 
szintű felelősséget és gondoskodást 
igényelt, amit önök komolyan vet-
tek. Fantasztikus mérkőzések vol-
tak Bukarestben, ez egy olyan hely, 
amelyre Európának és a világnak 
szüksége volt ösztönzésképpen” – 
mondta Ceferin a román szövetség 
tegnap tartott éves közgyűlésén le-
vetített bejátszásban. Ezen alkalom-
ból Burleanu megjegyezte, mintegy 
ezer önkéntes segítette a munkáju-
kat, és bár szomorúságot jelentett, 
hogy Románia labdarúgó-váloga-
tottja nem kvalifi kált erre a konti-
nensviadalra, annak társrendezése 
így is nagy jelentőséggel bír mind 

gazdasági, mind társadalmi szem-
pontból. Az FRF első embere szerint 
optimizmusra ad okot, hogy miután 
a járvány felkészületlenül ért min-
denkit, mostanra már kezd normá-
lis mederbe terelődni a sportélet. 
Ceferin szerint amúgy a romániai 
szervezet büszke lehet arra, amit 
megvalósított, és Burleanu szerep-
vállalását méltatta a fejlődés terén.

Az FRF új, úgynevezett technikai 
stratégiával is készül az elkövetke-
ző évekre, ugyanakkor bemutatták 
a 2020-as költségvetési kimutatást, 
amely alapján bevételek terén nőtt 
a szponzori támogatásuk 2019-hez 
képest. Mivel a koronavírus-járvány 
miatt tavaly nézők nélkül rendeztek 
mérkőzéseket, abban a kategóriá-
ban nem volt bevétele a szervezet-
nek, és csökkent a reklámbevételük 
is. Ezzel párhuzamosan kevesebb 
volt a kiadásuk is a 2019-es évhez. 
Burleanu jelezte: stratégiájuk ré-
szeként megszavaztak egy 2,5 millió 
eurós fejlesztési alap létrehozását, 
amelyből az elkövetkező tizenkét 
hónapban a tagszervezeteik része-
sülnek majd.
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Eb-meccs után Szuperkupa

Hét év után visszatér Bukarestbe Románia Szuperku-
pája: a Liga 1-bajnokának, a Kolozsvári CFR-nek és a 
Román Kupa-győztes Craiovai Universitateának a csatá-
ját a Național Arénában rendezik július 10-én. Amúgy a 
sportminisztérium közleménye alapján július elsejétől 
akár teltházas mérkőzéseket is lehet majd rendezni, 
amennyiben a szervező vállalja, hogy csakis olyan 
személyeket enged be a lelátóra, akik már megkapták 
a koronavírus-elleni védőoltást. Ellenkező esetben a 
stadionok befogadóképességének ötven százalékát 
nyitják majd meg azon szurkolók előtt, akik vagy beol-
tatták magukat, vagy pedig felmutatnak egy érvényes 
negatív koronavírustesztet.




