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Csupán két forduló maradt hátra 
a román labdarúgó-bajnokság 
első ligájából, de a 32. forduló 
után úgy néz ki, hogy a Vaslui 
Astra elleni döntetlenje eldöntöt-
te, hogy az elsőségért és egyben 
a Bajnokok Ligája csoportkörét 
érő első helyezésért már csak a 
Galac, illetve a Temesvár maradt 
versenybe.

Lehetett tudni már a forduló 
előtt, hogy a balánbányai 
születésű Selymes Tibor által 

dirigált Astra Ploieşti lesz a kulcsa 
a román bajnoki aranyhoz vezető 
ajtóhoz, hiszen a 32. fordulóban 
előbb a Vaslui csapatával, majd az 
utolsó körben a Galaccal csatáznak. 
A legutóbbi fordulóban az Astra 
mondhatni elütötte az elsőségtől a 
Vasluit. De még korántsincs vége a 
szezonnak. A következő forduló-
ban az első két helyezett, a Galac és 
a Temesvár csatázik az előbbi ott-
honában. Amennyiben a galaciak 
nyernek, bajnokok, ha viszont a te-
mesváriak, akkor az utolsó forduló 
dönt. Ha döntetlen lesz, akkor még 
a Vaslui is beleszólhat az első hely 
sorsába.

A négy kieső helyből három már 
elkelt. A Sportul, az újonc Brăneşti 
és az Urziceni biztosan másodligás 
lesz jövőtől. A Craiova helyzete 
kérdéses, de ötpontnyi lemaradása 
a Besztercétől soknak tűnik, a ket-
tőjük közötti párbajt eldöntheti a 
jövő hétfői egymás elleni mérkőzé-
sük.

A 32. forduló eredményei: Bu-
karesti Rapid – Marosvásárhelyi 
FCM 1–1, Sportul Studenţesc – 
Brassói FC 1–2, Pandurii Târgu Jiu 
– Kolozsvári U 2–0, Medgyesi Gaz 
Metan – Bukaresti Steaua 0–0, Ko-
lozsvári CFR – Besztercei Gloria 

2–2, Victoria Brăneşti – Galaci 
Oţelul 1–2, Temesvári FC – Unirea 
Urziceni 3–1, Craiova – Bukaresti 
Dinamo 0–2, Astra Ploieşti – FC 
Vaslui 0–0.
  1. Galac 32 19 7 6 43–24 64
  2. Temesvár 32 16 15 1 58–35 63
  3. FC Vaslui 32 16 11 5 46–26 59
  4. Rapid 32 14 11 7 40–21 53
  5. Dinamo 32 15 8 9 64–47 53
  6. Steaua 32 14 9 9 40–26 51
  7. Medgyes 32 12 13 7 36–29 49
  8. CFR 32 11 12 9 47–39 45
  9. Vásárhely 32 12 9 11 34–38 45
10. Kv.-i U 32 12 8 12 45–52 44
11. Astra 32 9 15 8 33–29 42
12. Brassó 32 9 13 10 31–37 40
13. Pandurii 32 9 10 13 34–42 37
14. Beszterce 32 8 10 14 33–46 34
15. Craiova 32 7 8 17 33–45 29
16. Urziceni 32 6 7 19 22–55 25
17. Brăneşti 32 4 10 18 32–58 22
18. Sportul 32 6 2 24 31–53 20

A 33. forduló műsora: pén-
tek: Urziceni – Astra (18, GspTV), 
Medgyes – Kolozsvári CFR (20.30, 
GspTV); szombat: Kolozsvári U – 
Rapid (20, DigiSport); vasárnap: 
Brassó – Pandurii (16, GspTV), 
Vaslui – Sportul (18, GspTV), Galac 
– Temesvár (20.30, DigiSport); 
hétfő: Beszterce – Craiova (18, 
DigiSport), Steaua – Vásárhely 
(20, Antena1), Dinamo – Brăneşti 
(21.45, DigiSport).

Románia-kupa
Ma és holnap rendezik a Ro-

mánia-kupa elődöntőinek vissza-
vágóit. A Brassói FC ma a Buka-
resti Steauát fogadja, míg holnap 
a Bukaresti Dinamo a Besztercei 
Gloriát. Elődöntő: ma: Brassói FC 
– Bukaresti Steaua (20.45, Pro TV, 
az első mérkőzésen: 0–0); holnap: 
Bukaresti Dinamo – Besztercei 
Gloria (20.45, Pro TV, 2–0).

TeRemLABdARúGás

Elődöntőben az SK

Az edzők új alapszabályzata

Sokba kerülhet a Vaslui 
ploieşti-i döntetlenje

12. oldal |  2011. május 11., szerdahargitanépe

Nem volt sok izgalom, hozta a ha-
zai győzelmet, ezzel kivívta a leg-
jobb négy közötti szereplés jogát 
a székelyudvarhelyi sport Klub a 
teremlabdarúgó 1. Liga rájátszá-
sában.

Józsa Csongor

Nyernie kellett a Kolozs-
vári Clujana ellen a má-
sodik összecsapáson a 

Székelyudvarhelyi Sport Klubnak 
a teremlabdarúgó-élvonal negyed-
döntőjében. Jakab Zoltán tanít-
ványai kissé tompán kezdtek, hát-
rányba is kerültek, de nagyon ha-
mar válaszoltak is a bekapott gólra.

Egy pillanatig sem volt kérdéses 
– még akkor sem, amikor a vendé-
gek feljöttek egy találatra a második 
játékrészben. Mindig jött a nyugtató 
gól. Ezzel bejutott az elődöntőbe az 
SK, ahol a címvédő Marosvásárhely 
lesz az ellenfele. Az első meccset ide-

genben játssza Udvarhely, május 13-
án, pénteken 18 órától.

Jakab Zoltán, az SK edzője a 
lefújást követően elmondta: „Azt 
reméltem, hogy jobban kiszolgál-
juk a közönséget, ezt is kértem a 

fiúktól, de az eredménnyel elége-
dett lehetek, ahogy a rúgott gólok 
számával is. Helyzetkihasználás és 
lelkesedés szempontjából viszont 
hagyott még kívánnivalót a játé-
kunk. Az elődöntőben semmi ve-
szítenivalónk nincs, inkább az el-
lenfelünknek óriási blama, ha nem 
győz le”.

Teremlabdarúgó 1. Liga, rá
játszás, negyeddöntő, 2. meccs: 
Székelyudvarhelyi Sport Klub–
Kolozsvári Clujana 9–5 /udvar-
helyi gólszerzők: Tamás (7., ön-
gól), Szőcs (9., 25.), Mihály (10.), 
Birtalan (10., 11.), Szabó (34.), 
Mihály (38., 40.)/. Az első ösz-
szecsapáson az SK 5–3 arányban 
nyert Kolozsváron.

Az edzők jogállásáról a 2003/ 
255-ös kormányhatározat rendel-
kezett. erről most már csak múlt 
időben beszélhetünk, ugyanis azt 
hatályon kívül helyezte a május 
2-án megjelent, az edzők alapsza-
bályzatát jóváhagyó 2011/343-as 
kormányhatározat. Valószínűsít-
hető, hogy erre az új jogszabályra 
azért volt szükség, hogy orszá-
gunk is igazodjon az uniós nor-
mákhoz, illetve az edzők európai 
Tanácsának szabályozásaihoz. 
ezek lényege abban áll, hogy az 
eddigi ötfokozatos besorolás, 
illetve kategóriák helyett négy 
szinten osztályozódjon az edzői 
foglalkozás. ez a négy szint a kö-
vetkező: segédedző; edző; szeni-
or edző és mesteredző. ezeknek a 
szinteknek megfelelően jelenleg 
az V-ös kategóriájú edzők segéd-
edzői szintre kerülnek, a IV-es 
és III-as kategóriájú edzők edzői 
szintre, a II-es kategóriások sze-
nior edzői szintre, az I-es kategó-
riások pedig mesteredző szintre. 

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

A meghatározás szerint edző 
az a személy, aki attesz tá-
lással rendelkezik egy adott 

sportágban, záróvizsgás diplomája, 
végzősi diplomája vagy végzősi bi-
zonylata alapján olyanokkal, ame-
lyek elismerhetők a törvény felté te-
lei közepette. Az edzők képzésére a 

következő keretekben kerülhet sor: 
főiskolai oktatási intézményeknél 
az azok által a Sport- és Ifjúsági Or-
szágos Szakhatósággal és az Orszá-
gos Sportföderációkkal megkötött 
protokollumok alapján; mesteri ta-
nulmány révén; az Országos Sport- 
és Ifjúsági Szakhatóság által szerve-
zett kétéves időtartamú edzőképzési 
kurzus révén; egyéb, legalább két-
éves időtartamú edzőképző kurzu-
sok révén, olyanok révén, amelyeket 
posztliceális edzőképzési iskolák 
vagy hasonló intézmények szervez-
nek az országos szakhatósággal meg-
kötött protokollumok alapján.

A kormányhatározat arról is 
rendelkezik, hogy miképpen és 
kinek nyújtható a különböző szin-
tű edzői osztály. Az előreléptetés 
tekintetében két kritériummal 
kell számolni: egyrészt a szakmai 
tapasztalattal, másrészt a szakmai 
kompetenciát értékelő sikeres ver-
senyvizsgával. Ahhoz, hogy például 
egy segédedzőből edző legyen, leg-
alább egy évet kell tevékenykednie 
az előbbi minőségében és sikeresen 
kell vizsgáznia. A mesteredzői szint 
megszerzése érdekében legalább 
tíz évnek kell eltelnie a segédedzői 
szint megszerzésétől, de időközben 
a közbelső szinteket is „teljesíteni 
kell”, valamint sikeresen vizsgázni. 
A vizsgák megszervezésére, lebo-
nyolítására vonatkozó előírásokat, 
valamint a szakpróbákat majd az 
Edzőképzési és Továbbképzési Or-

szágos Központ (CNFPA) dolgoz-
za ki, s azt a Sport- és Ifjúsági Or-
szágos Szakhatóság elnökének ren-
deletével hagyják jóvá. A kormány-
határozat továbbá arról is rendel-
kezik, hogy kimagasló, nemzetközi 
szintű eredményeket elérő edzők és 
szenior edzők a sportszövetségek 
javaslatára egyszeri alkalomban ré-
szesülhetnek a szakmai tapasztalat-
ra vonatkozó időtartam egy évvel 
történő lecsökkentésére. Ugyan-
csak kiváló eredmények elérése ese-
tén a sportszövetségek javaslatára 
egy edző megkaphatja az érdemes 
edzői tiszteletbeli címet. Az edzői 
foglalkozás az edzői könyv révén 
attesztálják, ezt az érintett személy 
kérésére bocsátják ki, összhangban 
a hatályos törvényes előírásokkal. A 
kormányhatározat rendelkezik ar-
ról, hogy kik igényelhetik az edzői 
könyvet. Továbbá a kormányha-
tározat 13-as szakasza értelmében 
kifejtett tevékenységéért az edző 
bérezésben és egyéb jogosultságban 
részesül, megfelelően a hatályos 
jogszabályoknak. 

A most hatályba lépett új alap-
szabályzat előírásai alkalmazandó-
ak a Romániában tevékenykedő 
összes edzőre nézve, beleértve a 
külföldieket is. Ami pedig a kül-
földön megszerzett edzői szakké-
pesítést illeti, annak honosítására 
és elismerésére a jelenleg hatályos 
vonatkozó hazai jogszabályok 
alapján kerülhet sor.

Az SK-nak (világosban) nem volt ellenfél a Kolozsvár  Fotó: KaKasy Botond/uh.ro

További eredmények és párosítások

Negyeddöntők: CSM Focşani – Sepsiszentgyörgyi Spicom 4–3 és 
1–4 (a párosítás állása 1–1; a harmadik mérkőzésre ma kerül sor Sep-
siszentgyörgyön); Kézdivásárhelyi KSE – Galaci United 2–5 és 1–9 
(összesítésben 0–2); Concordia Chiajna – Marosvásárhelyi City’US 
2–6 és 8–1 (összesítésben 0–2).
Elődöntő: 1. mérkőzés: Marosvásárhelyi City’US – Székelyudvarhelyi SK 
(május 13., 18 órától). A Galaci United – Sepsiszentgyörgy/Focşani mérkő-
zés időpontja még nem ismert. A párharcok két nyert mérkőzésig zajlanak.

Ügyességi verseny Csíkszeredában. Népes részvétellel 
szerveztek vasárnap délben szlalomversenyt a csíkszeredai autó-gya-
korlópályán. A résztvevők négy kategóriában indulhattak. A ka
tegóriagyőztesek: N1 (1400 cm3 alatti géposztály): Dósa Huba (Csík-
szereda, Skoda Fabia); N2 (1400 és 1700 cm3 közötti géposztály): 
Haţegan Nicolae Marius (Csíkszereda, Opel Corsa); N3 (1700 cm3 
fölötti géposztály): Hajdó László (Székelyudvarhely, Subaru Impreza); 
nyílt kategória: Hajdó László. Fotó: csíKi zsolt


