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Nem kapták meg az évről évre 
megújítandó indulási licencet a 
bajnoki ezüstérmes Temesvári 
FC és a 15. helyezett Beszter-
cei Gloria labdarúgócsapatai a 
licenc fellebbviteli bizottságtól, 
így jövőtől a harmadik ligában 
indulhatnak. A most kiesett 
Craiova még a második ligára 
sem kapta meg, őket is vissza-
sorozták. Vaslui indul a Bajnokok 
Ligájában, míg Medgyes az Euró-
pa Ligában.
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Vasárnap robbant ki a vita, 
miszerint a Román Lab-
darúgó-szövetség (FRF) 

licencbizottsága jogtalanul adott 
játékengedélyt a Temesvári FC-
nek a 2011/2012-es idényre. Az 
úgymond „licencvita” odáig fajult, 
hogy az Európai Labdarúgó-szö-
vetségnél (UEFA), a „rosszmájúak” 
szerint, valaki feljelentette a FRF-t. 
Mivel egy éven belül ez volt a má-
sodik eset, amikor a FRF háza tájá-
ról ilyen hírek érkeztek az európai 
szövetséghez, komoly kivizsgálást 
kértek.

Erre a tegnap került sor. A licenc 
fellebbviteli bizottság pedig dön-
tött. A Temesvári FC esetében több 
kihágást is találtak. Többek között 
Sepsi László vételi árát – 1,2 millió 

euró – nem fizették ki (a portugál 
Benficától érkezett), a múlt évben 
felhalmozott állammal szembeni 
adósságait a klub nem rendezte, to-
vábbá a klubot működtető gazda-
sági társulást oly módon próbálták 
kettéosztani, amely nem felel meg 
a törvényes előírásoknak. A gaz-
dasági társulás kettéosztását pedig 

az adósság eltussolásáért akarták 
véghez vinni, állítólag. A Besztercei 
Gloria és az Universitatea Craiova 
csapatainak kizárása pedig az ál-
lammal szembeni tartozás miatt 
történt meg.

Kényszerből döntött a FRF
Nem ez az első alkalom, hogy 

ilyen történik a román első ligá-
ban. Legutóbb, 2010 májusában, 
az Universitatea Craiovának adott 
úgy licencengedélyt a Román Lab-
darúgó-szövetség (FRF), hogy a 
klubnak tartozásai voltak. Akkor 
a Európai Labdarúgó-szövetség 
(UEFA) minden román klubcsa-
patot ki akart tiltani az európai 
kupaporondról, de végül a Mircea 
Sandu vezette szövetség „elintézte” 
az ügyet, és megúszták egy figyel-
meztetéssel, továbbá egy fenyege-
téssel az UEFA részéről. A végle-
ges verdiktum akkor az volt, hogy 
amennyiben még egy ilyen eset 
történik, akkor a FRF-t 400 000 
euróra bünteti az UEFA, továbbá 
életbe lépteti a kitiltásra vonatko-
zó „ígéretet”. A FRF jelen esetben 
ezért zárta ki a Temesvárt és a Besz-
tercét az első ligából, illetve sorozta 
még alább a Craiovát.

hírfolyam

> Visszavonul. Paul Scholes, a Manchester 
United labdarúgója tegnap bejelentette vissza-
vonulását. „Nem volt könnyű döntés, de úgy 
érzem, ez a megfelelő alkalom, hogy befejezzem 
a pályafutásomat” – mondta a 36 éves középpá-
lyás. „Megtisztelő, hogy tagja lehettem idén a 
klub 19. bajnoki címét megnyerő együttesnek.” 
A 66-szoros angol válogatott futballista utolsó 
meccsét a szombati Bajnokok Ligája-döntőben 
játszotta, a búcsú ugyanakkor szomorúra sike-
rült, ugyanis a rivális Barcelona 3–1-re győzött. 

Scholes a 77. percben csereként lépett pályára. 
„Nagyon fog hiányozni, elképesztő játékos volt” 
– mondta Sir Alex Ferguson, a Vörös Ördögök 
vezetőedzője Scholes-ról, aki azonban ezt kö-
vetően sem szakad el a Manchester Unitedtől, 
ugyanis edzői állást kap itt. Scholes egész pá-
lyafutása során kizárólag a Manchester United 
színeiben futballozott, 1994-es debütálása óta 
676 mérkőzésen szerepelt. Hosszú karrierje alatt 
Angliában tíz bajnoki cím, három FA-kupa-, két 
Ligakupa- és öt Szuperkupa-győzelem részese 
volt, továbbá kétszer nyert a Bajnokok Ligájában, 
egy-egy alkalommal pedig a klubvilágkupán és a 

klubvilágbajnokságon bizonyult a legjobbnak a 
Manchester Uniteddel.

> Barcelona. Térdsérülése miatt műtét vár 
Carles Puyolra, a spanyol bajnok és friss Baj-
nokok Ligája-győztes FC Barcelona csapatka-
pitányára. A katalánok hátvédje hónapok óta 
küszködik a bal térdével, amelyet ma a Quiron 
városi klinikán operálnak meg. A 33 éves játé-
kos így kénytelen lesz kihagyni a válogatott két 
közelgő barátságos mérkőzését is, amelyet az 
Egyesült Államok és Venezuela ellen vív meg a 
világbajnoki címvédő.

> Öregfiúk. Real Madrid – Bayern Mün-
chen öregfiúk-labdarúgómérkőzést rendeznek 
vasárnap, amelyen több egykori világsztár is 
pályára lép a Bernabeu Stadionban. Az ösz-
szecsapáson a madridi táborból többek között 
Emilio Butragueno, Zinedine Zidane, Predrag 
Mijatovic, Fernando Redondo és Carlos San-
tillana, míg a bajoroktól Andreas Brehme, 
Paul Breitner, Karl-Heinz Rummenigge, Klaus 
Augenthaler, valamint Roy Makaay bűvöli majd 
a labdát. A jegyekből már elővételben 55 ezer 
darab kelt el, a mérkőzés teljes bevételét jóté-
kony célra fordítják.

Marian Iancu csapata, a Temesvári FC adóssága miatt került kényszerpályára
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Ki indulhat az I. Ligában és az európai kupákban?

Mivel két olyan első osztályú csapatot zártak ki a bajnokságból, akik 
a pontvadászat végén bentmaradtak, helyüket azok veszik át, akik a 
legjobb kiesők voltak. Jelen esetben a Sportul Studenţesc és a Victoria 
Brăneşti. Utóbbi viszont nem tette le a kérést a licencengedélyre 
így ők nem indulhatnak. Ugyanebben a cipőben jár az Urziceni is. 
Craiovát pedig a harmadik ligába száműzték. Így öt megüresedő hely 
marad. A másodosztály I-es csoportjából a Ceahlăul Piatra Neamţ és a 
Concordia Chiajna már feljutott, míg a II-es csoportból három csapat 
harcol a két első ligás helyért: a Petrolul Ploieşti, a Nagyváradi Bihar 
és Dacia Mioveni. A fennmaradó ötödik hely sorsa viszont kérdéses, 
hogy ki töltheti be.

Az európai kupákban is mások indulnak. A Bajnokok Ligája fő-
táblájára a Galaci Oţelul került, a Bajnokok Ligája Nem Bajnokok 
ágának első selejtezőkörében a FC Vaslui indulhat. A Medgyesi Gaz 
Metan az Európa Liga második selejtezőkörében, a Bukaresti Dinamo 
a harmadik körében, míg a Bukaresti Rapid és a Bukaresti Steaua a 
negyedik körben csatlakozik a sorozathoz. Utóbbi kettő ráadásul ki-
emeltként.
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HARMAdIK LIGáBA száMűzVE

Kizárták Temesvárt és Besztercét 
az I. Ligából

Úszótábor

Straub Károly testnevelő tanár az idén is megszervezi a már hagyomá-
nyos úszótáborát a szentegyházi termálstrandon. Az első csoporttal jú-
nius 26. és július 2. között fog foglalkozni, míg a második csoporttal 
július 2–8. között. Iratkozni a 0266–217053-as vagy a 0744–937310-es 
telefonszámokon lehet június 26-ig. A helyek száma korlátozott.


