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• Maros megyében szinte biztos, hogy lesz megyei focibajnokság, Har-
gita megyében is van esély a 4. ligás pontvadászat elindítására, Kovászna 
megyében azonban kivárják a járványügyi szabályok lazítását.

D O B O S  L Á S Z L Ó ,  
H O R V Á T H  B Á L I N T  O T T Ó

H argita megyében július 31-
én, pénteken jár le a neve-
zési határidő a 2021–2022-es 

megyei és körzeti bajnokságokra. A 
Hargita Megyei Labdarúgó Egyesü-
letnek (HMLE) be kell tartania a Ro-
mán Labdarúgó-szövetség szabálya-
it és előírásait, így a bajnokságban 
csak azok léphetnek pályára, akik 
eleget tesznek a következő feltéte-
leknek: eltelt 10 nap a második oltás 
után, átestek a betegségen, vagy a 
mérkőzés előtt negatív tesztet tud-
nak felmutatni.

Tamás Zoltán, a HMLE elnöke el-
mondta, hogy hétfő délutánig három 
csapat, a Homoródalmási Homo-
ród, a Gyergyószárhegyi Bástya és 
a Gyergyószentmiklósi VSK adta le 
nevezési kérését, de szóban további 
együttesek jelezték, hogy indulni 
szeretnének. „Javasoltam az oltást 
a csapatoknak, ez az egyetlen lehe-
tőség, ha nem vállaljuk az állandó 
tesztelés költségeit. Jövő héten dön-
tünk a lebonyolítási rendszerről. 
Azon csapatok játékosai, amelyek 
nem vesznek részt a bajnokságok-
ban, szabadon átigazolhatók. A 
beiratkozott csapatok listáját foko-
zatosan frissítjük az egyesület hon-
lapján” – nyilatkozta Tamás Zoltán.

Háromszéken 
nincs pénz tesztelésre

Az elmúlt napokban két alkalommal, 
Sepsiszentgyörgyön és Kovásznán 
is összegyűltek a Kovászna megyei 
labdarúgócsapatok képviselői. A Ko-
vászna Megyei Labdarúgó Egyesület 

(KMLE) által kezdeményezett talál-
kozókon elhangzott, hogy el lehetne 
kezdeni a bajnokságot, azonban a 
román szövetség által jóváhagyott 
protokoll szerint azok a labdarú-
gók, akik koronavírus elleni oltást 
kaptak, tesztelés nélkül játszhatnak 
a meccseken, ellenkező esetben vi-
szont negatív PCR- vagy gyorstesz-
teket kell felmutatni: előbbit kéthe-
tente, utóbbit heti rendszerességgel. 

Oláh József, a KMLE elnöke megke-
resésünkre elmondta, hogy Három-
széken az alsóházi bajnokságokban 
szereplő labdarúgók elenyésző szá-
zaléka oltatta be magát. „A csapatok 
nem rendelkeznek akkora költségve-
téssel, hogy állni tudják a rendszeres 
tesztelések költségeit. Érdeklődés 
lenne, hiszen labdarúgóberkekben 
régóta várják már az újraindítást. 
Egyelőre kivárnak, hátha a kormány 

újabb lazító intézkedéseket vezet be, 
ebben az esetben akár szeptember 
végén is elkezdődhetne a bajnokság. 
Jelen állás szerint Kovászna megyé-
ben egyetlen csapat, a Szitabodza 
tudná vállalni a 4. Ligában való in-
dulást” – mondta Oláh.

Maros megyében 
augusztus végén kezdenek

A tervek szerint augusztus 25-én a 
Szuperkupa-mérkőzéssel kezdődik 
a Maros megyei labdarúgóidény, 
amikor az előző bajnoki kiírás győz-
tese, a Radnóti SK és a döntős Maros-

szentgyörgyi Kinder találkoznak. A 
4. Liga elitcsoportja augusztus 28-án 
rajtol 16 csapattal, az egy héttel ké-
sőbb induló klasszikus csoportban 
pedig 12 csapat vehet részt. Mircea 
Bucur, a Maros Megyei Labdarú-
gó-egyesület elnöke elmondta, egye-
lőre hat együttes nevezett be, de az 
előző minibajnokság tapasztalatai-
ból kiindulva arra számítanak, hogy 
az augusztus 8-án záruló határidőig 
sikerül feltölteni a mezőnyt a meg-
felelő számú csapattal. Továbbá, az 
ötöd- és hatodosztályú bajnokságot 
is megrendeznék, amennyiben lesz 
elegendő benevező.

Nehézkes a megyei foci újraindulása
Nagyon kevés csapat nevezett be a 4. és 5. ligás labdarúgó-bajnokságokba

H armadik felkészülési mérkőzé-
sén harmadik győzelmét arat-

ta a Székelyudvarhelyi FC, a labda-
rúgó 3. Liga augusztus végi rajtára 
hangoló együttes idegenben, a Nyá-
rádtői Unirea otthonában nyert 
3–0-ra . Felkészülési mérkőzés: 
Nyárádtői Unirea–Székelyudvar-
helyi FC 0–3 (0–1), gólszerzők 
Mitra (28. perc), Bálint (84.), Vékás 

(90.). Az SZFC kezdőcsapata: Bodea 
(Georgescu) – Baga, Merdariu, Ber-
keczi, Creț, Mitra, Savin, Petra, Co-
vaciu, Simó, Mateiciuc. A második 
félidőben pályára lépett udvarhelyi 
csapat: Georgescu (Bencze) – Ma-
rucza, Merdariu, Berkeczi, Barta, 
Savin, Tankó, Bálint, Simó, Stan-
ciu, Mateiciuc (Vékás). Játszott még: 
Lázár, Rácz, Stanciu. Korábban a 

Dési Someșult 2–0-ra, míg a 2. ligás 
Bukaresti Metaloglobust 3–2-re ver-
te az SZFC.

Holnap, szerdán 17.30-tól székely-
udvarhelyi rangadót rendeznek a 
labdarúgó Román Kupa első for-
dulójában: az SZFC–Golimpiákosz 
mérkőzés helyszíne az udvarhelyi 
műgyepes pálya.

Zátyi Tibor

N égygólos vereséggel kezdte a 
Felcsúton zajló labdarúgó Pus-

kás-Suzuki Kupát az FK Csíkszereda. 
Az U17-es korosztályú csapatok szá-
mára kiírt tornán a mérkőzések 2x 
30 percesek. A székelyföldiek 4–0-ra 
kikaptak az eszékiektől, de az FK-

nak is voltak helyzetei, többek között 
egy 11-est is kihagytak. Labdarúgó 
Puskás-Suzuki Kupa, 1. forduló, A 
csoport: NK Osijek–FK Csíkszere-
da 4–0 (2–0), gólszerzők Pekaric (21. 
perc), Verhac (30.), Blajanovic (46.) 
és Bukovic (60.). A Puskás Akadé-

mia–FC Bayern München mérkőzés 
lapzárta után fejeződött be. A B cso-
portban a brazil Flamengo, a portu-
gál Sporting Lisboa, a belga Genk és 
a Budapest Honvéd szerepel. A csíki-
ak ma 18.30 órától a Puskás Akadé-
mia ellen lépnek pályára. (D. L.)

A Nyárádtővel gyakorolt az SZFC

Vereséggel kezdett Felcsúton az FK CsíkszeredaLitvániába utazott a Fradi
A magyar bajnok Ferencváros labdarúgócsapata kétgólos előnnyel 
várja a litván Zalgiris Vilnius elleni ma esti visszavágót a Bajnokok 
Ligája selejtezőjének második fordulójában. A zöld-fehérek a párharc 
első felvonásán különösen az első félidőben futballoztak kiválóan, és 
magabiztos győzelmet arattak (2–0), a mutatott játék és az ered-
mény alapján pedig joggal bízhatnak a továbbjutásban. Amennyiben 
a zöld-fehérek továbblépnek, a harmadik fordulóban a cseh bajnok 
Slavia Prahával találkoznak, és biztossá válik, hogy a főtáblán szere-
pelnek majd az egyik nemzetközi kupában. A ma esti Zalgiris Vilnius–
Ferencváros találkozó 20 órakor kezdődik, a mérkőzés játékvezetője a 
belga Erik Lambrechts lesz. Szintén a BL-selejtező 2. fordulójában a ro-
mán bajnok Kolozsvári CFR 2–1-re nyert idegenben a gibraltári Lincoln 
ellen. A párharc visszavágóját holnap 20.30-tól rendezik Kolozsváron.

Elődöntőhöz érkezett az Arany-kupa
Befejeződtek az Egyesült Államokban zajló labdarúgó Arany-kupa 
negyeddöntőjének küzdelmei: Katar és Mexikó után Kanada és a 
házigazda is biztosította helyét a legjobb négy között. Arany-kupa, 
negyeddöntő: Costa Rica–Kanada 0–2, Egyesült Államok–Jamaica 1–0, 
Katar–Salvador 3–2, Mexikó–Honduras 3–0. A csütörtöki elődöntő 
programja: Katar–Egyesült Államok és Mexikó–Kanada.

• RÖVIDEN 

Edzéseket lehet tartani, hivatalos mérkőzéseket 
csak a járványügyi szabályok betartásával

▴  KORÁBBI  FELVÉTEL:  GÁBOS ALBIN




