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• A Román Labdarú-
gó-szövetség (FRF) 
nemrég megváltoz-
tatta a másod- és 
harmadosztályú baj-
nokságok lebonyolítá-
sát, továbbá új szabá-
lyokat vezetett be az 
élvonalban is. Ezekről 
érdeklődtünk az érin-
tett székelyföldi csa-
patoknál.

SZÉKELYSPORT-ÖSSZEÁLLÍTÁS

A z 1. Liga július 16-ai nyitófor-
dulójában a Sepsiszentgyör-
gyi Sepsi OSK az Academica 

Clinceni ellen hazai pályán mutat-
kozik be az új idényben, majd első 
idegenbeli mérkőzésén a második 
játéknapon a Chindia Târgoviște 
vendége lesz, ezután az újonc CS 
Mioveni-t fogadja. Hadnagy Attila, 
a Sepsi OSK sportigazgatója úgy 
nyilatkozott, ha fi gyelembe vesz-
szük, hogy az előző bajnokságban 
az első hat fordulóban az összes 
jó csapattal játszottak, most azt 
mondhatják, hogy idén szeren-
csésen alakult a sorsolás. „Az új 
bajnoki idényben azonban az első 
fordulókban a csapatok odafi gyel-
nek, így egyik mérkőzés sem lesz 
könnyű számunkra. Főleg, hogy 
Clinceni ellen mindig nehéz mecs-
cseink voltak, de nagyon reméljük, 
hogy jó eredménnyel kezdünk.” Az 
új bajnokságra vonatkozóan az FRF 
nagyon fontos döntést hozott, mi-
szerint a kluboknak már csak egy 21 
év alatti játékost kell kötelezően a 
pályára küldeniük a mérkőzéseken, 
nem pedig kettőt, mint az elmúlt 
idényben. Ellenben a klubvezetők-
nek 2022-től költségvetésük 5, 2023-
tól 6,5, 2024-től pedig 7,5 százalékát 
saját utánpótlásközpontjukra kell 
fordítaniuk.

„Nagyon jó döntés született, de 
olyan határozatot is hozhattak volna, 
hogy ne legyen kötelező egy U21-es 
játékost sem a meccsek elejétől a kez-
dőbe nevezni, mert ha az illető tehet-
séges, akkor biztosan játszana. Úgy 
vélem, ezzel a döntéssel erősebb lesz 
a bajnokság, és az edzők többet nem 
kell ahhoz folyamodjanak, hogy akár 
az első percben lecseréljék a fi atal já-
tékost” – mondta Hadnagy.

A videobíró bevezetése kapcsán 
a szövetség 280 ezer euróval járul 
hozzá a projekthez, ezt a másik 
két fél, a labdarúgóliga és a televí-
ziós közvetítéseket birtokló cég is 
elfogadta. A tervek szerint július 
5-én megkezdődhet a játékvezetők 
felkészítése, így az 1. Liga felsőhá-
zi rájátszásában, jövő év tavaszán 
alkalmazhatják a technológiát. 
Hadnagy közölte, noha már nagyon 
régóta tervben van a videobíró be-
vezetése, eddig még nem történt 
előrelépés. „Nagyon remélem, hogy 
a klubok nyomására minél hama-

rabb használni lehet a videobírót, 
mivel ez mindenkinek az érdeke, 
ezzel ugyanis helyre lehet hozni a 
tévedéseket.”

Az élmezőnynek kedvez 
a rendszer

A 2. Ligában megtartották az előző 
szezonban bevezetett lebonyolítást, 
a 19 fordulós alapszakasz július 
31-én kezdődik, az első hat helye-
zett a felsőházban, míg a maradék 
tizennégy együttes az alsóházban 
folytatja. Szondy Zoltán, az FK Csík-
szereda elnöke szerint ez a rendszer 
azoknak jó, akik az első hat közé 
szeretnének kerülni. „Azok, akik 
nem kerülnek be a legjobb hat közé, 
diszkriminálva vannak. Példaként 
felhoznám annak a kisvárosnak 
az esetét, amely a középmezőny-
ben végez, a kiesés ellen harcol, de 
nem lesz szerencséje, hogy egyetlen 
nevesebb klubbal is találkozzon 
hazai pályán. Annak a település-

nek a polgármestere jogosan teheti 
majd fel a kérdést, hogy mi értelme 
fi nanszírozni a csapatot, ha egyet-
len nagyobb csapat sem látogat 
el hozzájuk, ezért megtörténhet, 
hogy egyszer sem közvetíti a tévé 
a meccsüket. A múlt szezonban is 
volt hasonló eset. Hangsúlyozom, 
hogy azoknak, akik a legjobb hat 
közé szeretnének kerülni – remé-
lem, köztük lesz az FK Csíkszereda 
is –, ez a rendszer jó” – nyilatkozta 
Szondy.

Megdolgoznak a fizetésért

A 3. Ligában idén is 100 csapat indul, 
amelyeket tíz csoportra osztanak, 
mindegyikben tíz gárda szerepel. 
A lebonyolítási rendszert azonban 
jelentősen megváltoztatták, itt is 
bevezetik a rájátszást, így jelentősen 
megnő a meccsszám is. Mészáros Al-
pár, a Székelyudvarhelyi FC techni-
kai igazgatója szerint az új rendszer 
a játékosoknak kedvez leginkább. 

„Az előző szezonban a leszerződött 
játékosok egy szezon alatt mindösz-
sze 18 meccset játszottak, többet vol-
tak szabadságon, mint a pályán, és 
nem beszéltünk még az eltiltásokról, 
sérülésekről. Szerintem jól megol-
dották, a labdarúgók így meg tud-
nak dolgozni a fi zetésért. Természe-
tesen a több meccs több kiadáshoz 
vezet, így nagyobb költségvetést kell 
összerakjanak a klubok. Mivel a cso-
portokat régiók szerint alakítják ki, a 
klubok nem kell olyan sokat utazza-
nak, így jobban meg lehet szervezni 
a kiszállásokat is” – mondta Mészá-
ros Alpár.

Az SZFC július 8-án kezdi a felké-
szülést az új vezetőedző, Mihai Ianc 
irányításával. A technikai igazgató 
elmondta még, hogy a csapatnál foly-
tatja pályafutását a Petrolul Ploiești 
fi atal kapusa, a 2003-as születésű 
Flaviu Bodea, a nagyváradi szárma-
zású hálóőr korábban három éven át 
a skóciai St. Mirren utánpótláscsapa-
taiban pallérozódott.

L ejátszotta első felkészülési mér-
kőzését az ausztriai edzőtábor-

ban a Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK, 
amely egy új játékos leigazolását 
is bejelentette. A háromszéki lab-
darúgócsapat kedden este az oszt-
rák harmadosztályban szereplő SK 
Bischofshofen együttesével találko-
zott. A Sepsi OSK több nagy helyze-
tet alakított ki, de sokáig nem tudott 
betalálni. A gól nélküli első félidő 
után Cătălin Golofca 90. percben 
szerzett találatával 1–0-ra nyert. 

„Tudtuk, hogy egy olyan csapattal 
játszunk, amely nem okozhat gondot. 

Az eredmény nem igazán érdekelt, 
számunkra a lényeg az volt, hogy a já-
tékosok visszarázódjanak a formájuk-
ba. A két félidőben megpróbáltunk 
minden játékosnak, a fi atalabbaknak 
és a tapasztaltaknak is lehetőséget 
adni” – mondta Leo Grozavu vezető-
edző a mérkőzés után.

A Sepsi OSK felállása az első félidő-
ben Began – Csiszér, Sousa, Tincu, 
Ștefănescu – Eder, Vașvari, Ashkovski, 
Aganovic, Tamás – Dumiter; a második 
félidőben: Niczuly – Dimitrov, Păun, 
Mitrea, Ispas – Fofana, V. Mitrea, Băr-
buț, Achahbar, Golofca – Csuncsukov.

A Sepsi OSK egy új játékos leiga-
zolását is bejelentette, megegyezett 
Petar Bojic támadó középpályással. 
A 29 éves labdarúgó legutóbb a Voj-
vodina játékosa volt, de korábban a 
szintén szerb Mladost, Cukaricki és 
Napredak együtteseiben is játszott. 
Kétszeres szerb kupagyőztesnek 
vallhatja magát, a Vojvodinával és a 
Cukarickivel is elhódította a trófeát.

Hadnagy Attila, a Sepsi OSK 
sportigazgatója közölte, még tár-
gyalásban vannak két játékossal és 
bízik benne, hogy hamarosan csat-
lakoznak az edzőtáborhoz. (H. B. O.)

Szerb középpályást igazolt a Sepsi OSK

12.50 Tenisz, Grand Slam-torna, Wimbledon (Eurosport 2)
14.50 Kerékpározás, francia körverseny, Tour de France (Eurosport 1)

• 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  

Kik lesznek az ellenfelek a Puskás-Suzuki Kupán?
Komoly futballhagyománnyal rendelkező csapatok vesznek részt a 14. 
labdarúgó Puskás-Suzuki Kupán, amelyre az FK Csíkszereda először 
kapott meghívást. Az U17-es korosztály számára kiírt, július. 26–30. 
között Felcsúton, a Pancho Arénában megrendezendő tornán a székely-
földi együttes mellett a legutóbbi győztes brazil Flamengo, a német 
Bayern München, a portugál Sporting, a belga Genk, a görög Panathi-
naikosz, a Budapest Honvéd és a Puskás Akadémia kapott meghívást. 
A tornán két négycsapatos csoportban küzdenek meg egymással az 
együttesek, ezt helyosztók követik.

• RÖVIDEN 

Megoszlik a véleményük
Román foci: a csapatvezetők egy része üdvözli az új versenykiírásokat

Három hét múlva rajtol az élvonalbeli labdarúgó-
bajnokság. Hadnagy Attila szerint egyetlen 
könnyű mérkőzésük sem lesz a háromszékieknek
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