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Máltán játszik selejtezőt Románia
Románia férfi  vízilabda-válogatottja 
a C csoportban, a házigazda Málta, 
valamint Litvánia és Írország együtte-
seivel játszik majd selejtezőmérkőzé-
seket a jövő évi Európa-bajnokságon 
való részvételért. A február 18–20-ai 
kvalifi kációs tornáról a csoportgyőz-
tesek váltanak jegyet a horvátországi 
Splitben rendezendő kontinensviadal-
ra. Ezen a házigazdák mellett alanyi 
jogon részt vehet a címvédő Magyaror-
szág együttese, de Spanyolországnak, 
Montenegrónak, Szerbiának, Olaszor-
szágnak és Oroszországnak sem kell 
selejtezőt vívnia. Hasonlóképp Magyar-
ország női válogatottjának Eb-szerep-
lése is biztosított. Ebben a mezőnyben 
Románia házigazdája lesz az A csoport 
selejtezőinek, amely során Szlováki-
ával, Németországgal, Ukrajnával és 
Írországgal mérkőznek meg.

Kikapott a Ferencváros a Celtictől
A Ferencváros labdarúgócsapata 
továbbra is pont nélkül áll az Európa 
Liga csoportkörében, a magyar bajnok 
a harmadik fordulóban a skót Celtic 
Glasgow-tól kapott ki 2-0-ra. A csütör-
tökről keddre „előrehozott” összecsapás 
kapcsán Peter Stöger, a „zöld-fehérek” 
vezetőedzője elismerte, hogy ellenfelük 
megérdemelten tartotta otthon a három 
pontot. „Az első félidőben jók voltunk, 
de ezt a szintet nem tudtuk tartani a 
folytatásra. A Celtic túl könnyen lőtte a 
góljait” – értékelt a klub honlapján az 
osztrák szakember. A skótoknak legkö-
zelebb november 4-én vághatnak vissza. 
Jelenleg a négyes utolsó helyén állnak, 
de a harmadik helyen kellene zárniuk 
ahhoz, hogy tavasszal a Konferencia 
Ligában folytathassák a nemzetközi 
küzdelmeket. Az élen a Real Betis és a 
Bayer Leverkusen ma 19.45-kor lépnek 
pályára egymás ellen, Spanyolország-
ban. Ma játszik a Kolozsvári CFR is 
a Konferencia Liga csoportkörének 
harmadik fordulójában az AZ Alkmaar 
gárdájával, míg a Bajnokok Ligájában 
kedden az Ajax 4-0-ra legyőzte otthon a 
Borussia Dortmundot, de többek között 
a Real Madrid, a Manchester City, PSG 
és a Liverpool is három ponttal gazdago-
dott. Utóbbi az Atlético Madrid vendége-
ként nyert 3-2-re.

Bojkottra készülnek az európaiak
A dpa német hírügynökség értesülése 
szerint több mint egy tucat európai 
országos labdarúgó-szövetség kilátás-
ba helyezte, hogy kilép a nemzetközi 
szövetségből (FIFA), amennyiben 
bevezetésre kerül a világbajnokság 
kétévenkénti megrendezése. A FIFA 
továbbra sem mondott le a sokat vitatott 
tervéről, amely egy az UEFA által rendelt 
kimutatás szerint 2,5–3 milliárd eurós 
veszteséget okozna az európai országos 
szövetségeknek.Osztrák, olasz, magyar és horvát ellenfeleik lesznek az udvarhelyieknek
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„Kiszerválnák” a továbbjutást az udvarhelyiek

TOVÁBBRA SEM KELL TESZTELNI A COVID-IGAZOLVÁNNYAL RENDELKEZŐ LABDARÚGÓKAT

Oltással védenék a futballt
A védettségi igazolvánnyal rendel-
kező játékosok számára továbbra 
sem lesz kötelező a mérkőzések 
előtti tesztelés a hazai labdarú-
gó-bajnokságokban – derült ki a 
Román Labdarúgó-szövetség (FRF) 
tegnap módosított járványügyi 
protokolljából. A hazai klubvezetők 
többsége a nagyobb átoltottsági ráta 
érdekében kampányol.
» VÁSÁRHELYI-NYEMEC RÉKA 

V édettségi igazolvány vagy negatív 
teszteredmény – ezek az alapköve-
telmények ahhoz, hogy a hazai lab-

darúgó-bajnokságban érintettek pályára 
léphessenek. A Román Labdarúgó-szö-
vetség (FRF) vezetőségének tegnapi dön-
tése értelmében tehát a koronavírus ellen 
beoltott játékosok számára továbbra sem 
lesz kötelező a mérkőzések előtti teszte-
lés, ugyanakkor a védettségi igazolványt 
csatolniuk kell a nevezési listához. Azok-
nak a játékosoknak, akik nem rendelkez-
nek védettségi igazolvánnyal – amit a 
betegségen átesett személyek is kiválthat-
nak –, és nagykorúak, 24 órás érvényes-
séggel bíró gyorstesztet vagy 72 óránál 
nem régebbi PCR-tesztet kell felmutatni-
uk. Mérkőzések előtt a klubok a küldött-
ségük minden tagjának nevét és adatait 
el kell küldeniük az FRF-hez, a játékosok 

orvosi papírjait – beleértve a védettségi 
igazolványt – pedig a bírók ellenőrzik a 
találkozók előtt.

MInt ismeretes, George Becali, az 
FCSB tulajdonosa nehezményezte, hogy 
a beoltott játékosokat nem tesztelik az 
összecsapások előtt, és a protokoll meg-
változtatását szorgalmazta. Köztudott az 
is, hogy a piperai üzletember együttesé-
ben mindössze két futballista van beolt-
va, jelenleg pedig épp fertőzési gócpont 
alakult ki náluk, miután Edi Iordănescu 
vezetőedző mellett több futballistának 
is pozitív lett a koronavírustesztje. A Di-
giSport információi szerint a fertőzöttek 
száma elérte a nyolcat, és még sérültek is 
vannak a keretben, ezért várhatóan tar-
talékosan lépnek majd pályára hétvégén 
a Farul ellen. Ez már a második alkalom, 
hogy a FCSB-nek a járvány miatt keret-
gondjai vannak, tavaly szintén volt egy 
tömeges megfertőződés a csapatnál. Ak-
kor azonban még nem volt védőoltás, és 
így a mérkőzések előtti koronavírus-tesz-
telés is kötelező volt mindenki számára. 
Becali továbbra is elégedetlen azzal, hogy 
a protokoll tegnapi módosítása ezt nem 
írja elő ismét. „Nem normális, hogy a 
beoltottaknak nem kell a tesztelés. Tesz-
teljenek mindenkit. Ha nincs pénzed, ne 
futballozz. Ha nincs pénzed, mit csinálsz, 
megbetegítesz másokat?” – reagált Becali 
az Antena Sportnak az FRF döntésére.

A klubvezetők többsége viszont épp 
az oltást szorgalmazza. Iuliu Mureșan, a 

Dinamo megbízott ügyvezetője a vakcina 
kötelezővé tételét sem bánná, mert elis-
merte, hogy csapata tagjainak többsége 
nincs beoltva. „Nagyjából 12–13 játéko-
sunk van csak beoltva. Kéthetente tesz-
telünk, a legutóbbi teszteléskor minden 
eredmény negatív volt” – mondta a Fa-
natik.ro-nak. Eközben Valeriu Ift ime, a 

Botoșani FC tulajdonosa még intenzívebb 
oltáskampányt tartana indokoltnak, és a 
Gazeta Sporturilornak nyilatkozva nagy 
hibának nevezte azt, ami az FCSB-nél tör-
ténik. „Én azt mondtam a játékosoknak, 
hogy oltassák be magukat. Azt hiszem, 
nálunk több mint 70 százalékos az átol-
tottság” – mondta. A Sepsi OSK tulajdo-
nosa, Diószegi László a ProX-nek beszélt 
arról, hogy csapatuk tagjai körében 35–40 
százalékos az átoltottság, így lépéseket 
szorgalmaz, hogy elkerüljék az esetleges 
újabb stadionbezárást. „Láthattuk, hogy 
a labdarúgás nem jó nézők nélkül. Figyel-
jük csak meg, hogy mi történt Aradon, 
hogy a csapat mennyire talpra tud állni a 
szurkolók révén” – mutatott rá.

» KRÓNIKA

Tavaly a férfi  asztalitenisz-Európa Kupa 
döntő tornájáig jutott a Székelyudvarhe-

lyi ISK-SZAK. Idén a Bajnokok Ligájában kez-

dett, onnan viszont búcsúzva most ismét a 
második számú európai klubtornán szeretne 
bizonyítani. Tegnap délelőtt érkeztek meg a 
torna helyszínére, Ausztriába, ahol délután 
tartották a hivatalos edzést. A György István 

által irányított gárda a legerősebb összeál-
lításban veszi fel a küzdelmet, Sebastian 
Loso, Lucian Munteanu, György Szilárd és 
Cservik Krisztián lépnek majd az asztal mel-
lé.  Az ISK-SZAK ma 11.30-kor a házigazda 
SPG Linz ellen kezd, 18.30-tól pedig az olasz 
ASD Cagliari lesz az ellenfele. Pénteken és 
szombaton egyaránt 11.30-kor játszanak, a 
magyar bajnok, a Pécsi PEAC, illetve a hor-
vát Libertas Marinkolor alakulataival.

„Roppant kiélezett csatára számítok, az öt 
csapat nagyjából egyenlő játékerőt képvisel, 
így kis nüanszok döntenek majd a párharco-
kon. Mi a továbbjutást célozzuk meg, vagyis 
az első két hely valamelyikén zárnánk, mert 
tudjuk, minden egyes pont számít, hogy jö-
vőre is a BL-ben indulhassunk” – mondta el 
megkeresésünkre György István.

A mérkőzéseket a tervek szerint élőben 
közvetítik az Európai Asztalitenisz-szövetség 
hivatalos honlapján (ettu.tv). Az ISK-SZAK-
nak nem lesz sok ideje kipihenni a fáradal-
makat, jövő hét végén már a honi bajnokság, 
a Szuperliga őszi teremtornáját rendezik.

» Valeriu Iftime, a Botoșani 
FC tulajdonosa még intenzívebb 
oltási kampányt tartana indokolt-
nak, és a Gazeta Sporturilornak 
nyilatkozva nagy hibának nevezte 
azt, ami az FCSB-nél történik.




