
Értékesített és kihagyott 
büntető, kiállítás, súlyos 
sérülés és fordulatok a 

hajrában – mindez jellemezte a 
két csapat szombat esti, végig 
esőben és továbbra is a Sziget 
utcai stadion rossz minőségű 
pályáján lejátszott találkozóját.

Mureșan születésnapi gólja

Az elején az ASA korán ti-
zenegyeshez jutott, miután a 
vendégek kapusa, Bălgrădean 
megakadályozta Bâtfoit a gól-
szerzésben, a születésnap-
ját ünneplő csapatkapitány, 
Gabriel Mureșan pedig ma-
gabiztosan belőtte a bünte-
tőt, ezzel vezetést szerzett a 
hazaiaknak. A folytatásban a 
Concordia irányított, de nem 
volt igazán veszélyes Papp ka-
pujára, míg a másik oldalon az 
ASA szünet előtt Mureșan és 
Ciolacu lövéseivel volt közelebb 
a gólhoz. Egy óra játékot köve-
tően a vendégek óriási helyze-
tet hagytak ki, amikor Valen-
tin Munteanu egyedül vezette 
a labdát a kapura, de az utolsó 
pillanatban Gaston Mendy sé-
rülése árán hihetetlenül men-
teni tudott.

Mureșan ezúttal rontott, 
egyenlített a Chiajna

Negyedórával a lefújás előtt 
Bălgrădean újabb tizenegyest 
okozott, és második sárgája mi-
att piros lapot kapott, mivel le-
döntötte mind Ciolacut, mind 
csapattársát, Bărboianut, aki az 
ütközés során súlyos sérülést 
szenvedett, így nem tudta foly-
tatni a játékot. Mivel a Chiajna 
edzője, decemberig az ASA-t 
irányító Dan Alexa mindhárom 
cserelehetőségét kihasználta, 
a kiállított kapus helyére a kö-
zéppályás, Alexandru Albu állt 
be. A büntetőt, amellyel a ha-

zaiak eldönthették volna a mér-
kőzést, ismét Mureșan végezte 
el, de ezúttal kihagyta, a kapu-
fát találta el. Kilenc játékossal 
a Concordia váratlanul a sem-
miből egyenlített, miután a vá-
sárhelyi védők hibáiból és Papp 
rossz kirugásából Valentin 
Alexandru távolról az üres ka-
puba lőtt. Ezután egyből táma-
dásba lendült az ASA, és három 
perccel később Nicoliță meg-
pattant beadása után Ciolacu 
megszerezte a győztes talá-
latot.   

Csökkent a hátrány

Ezzel idei első, rendkívül ér-
tékes győzelmével a tabellán 
utolsó helyezett ASA 9 pont-
nál tart, és a legfontosabb, hogy 
az élvonalban maradásért zaj-
ló versengésben megközelítet-
te közvetlen ellenfeleit, ame-
lyek vasárnap, illetve hétfőn 
játszanak: hátránya egy pont 
a Temesvári ACS Poli, kettő 
a Zsilvásárhelyi Pandurii, il-
letve négy a most legyőzött 
Concordia Chiajnához viszo-
nyítva. A válogatott mérkőzések 
miatt hátvégén szünet követke-
zik a bajnokságban, így a 3. for-
duló március 31-én, pénteken 
kezdődik, amikor az ASA az FC 
Botoșani otthonába látogat.  

Erőt adhat a győzelem

A mérkőzést követő sajtótájé-
koztatón Ilie Stan, az ASA veze-
tőedzője úgy nyilatkozott, tel-
jesen megérdemelték a győ-
zelmet, ugyanis bár a játéko-
sok nagy nyomás alatt játszot-
tak, nagyon akarták a három 
pont megszerzését. Elmondása 
szerint ez a győzelem önbizal-
mat ad nekik a folytatást ille-
tően, és bízik benne, hogy még 
erősebbek lesznek. Ezután lesz 
idejük nyugodtan felkészülni 

a következő három nagyon ne-
héz mérkőzésükre idegenben 
az FC Botoșani, hazai pályán 
a Zsilvásárhelyi Pandurii és is-
mét idegenben az FC Voluntari 
ellen.  

Rangadót nyert a Viitorul

A felsőházban ugyancsak 
szombaton az FC Viitorul ha-
zai pályán, kihasználva Gabriel 
Tamaș első félidei kiállítását, 
végül 3–1-re legyőzte a Buka-
resti Steauát a forduló rangadó-
ján, ezzel három ponttal elhú-
zott ellenfelétől a tabella élén. A 
pénteki találkozón a korán hát-
rányba került, de ezután a já-
tékot irányító Kolozsvári CFR 
szintén otthon 3–2-re nyert az 
Astra Giurgiu ellen, és feljött a 
harmadik helyre.  

HORVÁTH BÁLINT OTTÓ

A labdarúgó Európa Liga pén-
teki sorsolásán kiderült, hogy 
a negyeddöntőben a román vá-
logatott játékosokat (Alexandru 
Chipciut és Nicolae Stanciut) fog-
lalkoztató belga Anderlecht az 
angol Manchester United csa-
patát kapta ellenfélnek, a másik 
belga csapat, az Astra Giurgiut 
kiejtő KRC Genk a spanyol 
Celta Vigóval küzd az elődön-
tőbe jutásért. A további két pár-
harcban a holland Ajax Amsz-
terdam a szomszédos német 
Schalkéval, az Olympique Lyon 
a török Besiktassal játszik. Az 
első mérkőzéseket április 13-án, 
a visszavágókat egy héttel ké-
sőbb, április 20-án rendezik. A 
nyolcaddöntők csütörtöki visz-
szavágóin az esélyesebb együt-
tesek jutottak tovább, többek kö-

zött a rangadón a Lyon a Romá-
val szemben, illetve a Manches-

ter United, amely nehezen ejtet-
te ki a Rosztovot. 
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Labdarúgó Európa Liga, nyolcaddöntő, visszavágó: 
Besiktas–Olimpiakosz 4–1 (2–1), gólszerzők: Aboubakar (10.), 
Babel (22., 75.), Tosun (84.), illetve Elyounoussi (31.), továbbju-
tott: a Besiktas 5–2-es összesítéssel, Genk–Gent 1–1 (1–0), gsz.: 
Castagne (20.), ill. Verstraete (84.), tj.: a Genk 6–3-mal
FK Krasznodar–Celta Vigo 0–2 (0–0), gsz.: Mallo (52.), Aspas 
(80.), tj.: a Celta, kettős győzelemmel, 4–1-gyel
Ajax–FC Köbenhavn 2–0 (2–0), gsz.: Traoré (23.), Dolberg (45+3., 
11-esből), tj.: az Ajax 3–2-vel 
Manchester United–FK Rosztov 1–0 (0–0), gsz.: Mata (71.), tj.: a 
Manchester 2–1-gyel
Anderlecht–APOEL Nicosia 1–0 (0–0), gsz.: Acheampong (65.), 
tj.: az Anderlecht, kettős győzelemmel, 2–0-val
Mönchengladbach–Schalke 2–2 (2–0), gsz.: Christensen (26.), 
Dahoud (45+2.), ill. Goretzka (54.), Bentaleb (68., 11-esből), tj.: a 
Schalke 3–3-mal, idegenben szerzett több góllal
Roma–Lyon 2–1 (1– 1), gsz.: Strootman (17.), Tousart (60., öngól), 
ill. Diakhaby (16.), tj.: a Lyon 5–4-gyel  

Labdarúgó 1. liga, rájátszás, alsóház, 2. forduló,
Marosvásárhely, Sziget utcai stadion, 1500 néző: 
Marosvásárhelyi ASA–Concordia Chiajna 2–1 (1–0)
Gólszerzők: Mureșan (11., büntetőből), Ciolacu (87.), illetve 
Alexandru (84.)
ASA: Papp – Velayos, Rugkalasz, Constantin, Mendy (Dică, 70.) – 
Mureșan, Gorobsov (Ferfelea, 89.), Nicoliţă – Ciolacu, Rus – Bâtfoi 
(Lemnaru, 80.). Vezetőedző: Ilie Stan
Concordia: Bălgrădean – Bărboianu, Melinte, Bejan, Popescu – 
Costin (Răsdan, 46.), Albu, Serediuc, Herea, Ciobanu (Munteanu, 
46.) – Răducanu (Alexandru, 60.). Vezetőedző: Dan Alexa
Vezették: George Găman (Craiova), Ovidiu Artene (Vaslui), Marius 
Marica (Beszterce)
További eredmények a 2. fordulóból:
Felsőház:
péntek: Kolozsvári CFR–Astra Giurgiu 3–2 (2–1), gólszerzők: Păun 
(15.), Deac (45+2.), Omrani (72.), illetve Ioniţă (3.), Săpunaru (90.)
szombat: FC Viitorul–Bukaresti Steaua 3–1 (0–0), gólszerzők: 
Coman (46.), Morar (56.), Casap (75.), illetve Alibec (80.)
vasárnap, lapzártánk után: Bukaresti Dinamo–CS U Craiova
Alsóház: 
vasárnap, lapzártánk után: Medgyesi Gaz Metan–FC Botoșani
hétfő 18.00 Temesvári ACS Poli–FC Voluntari, 20.30 Zsilvásárhelyi 
Pandurii–Jászvásári CSM Poli

Fordulatos mérkőzésen megszerezte idei első 

győzelmét a kiesés elkerüléséért küzdő Marosvá-

sárhelyi ASA, a labdarúgó 1. liga alsóházi rájátszá-

sának 2. fordulójában 2–1-re nyert a Concordia 

Chiajna ellen. 

Eseménydús összecsapáson begyűjtötte az értékes három pontot a marosvásárhelyi együttes

Reménykeltő győzelem a Chiajna ellen

Jobban összeállt a vásárhelyiek játéka, helyenként felülmúlták ellenfelüket

FOTÓ: HAÁZ VINCE

Anderlecht–Manchester az Európa LigábanCsúcspárharcok a BL-ben
Pénteken a svájci Nyonban ki-

sorsolták a labdarúgó Bajnokok 
Ligája negyeddöntőjének páro-
sításait. Két csúcspárharcot is 
rendeznek: a Bayern München 
a Real Madriddal, a Juventus a 
Barcelonával találkozik.

A címvédő királyi gárda leg-
utóbbi három találkozásuk-
kor legyőzte a bajor együttest, 
köztük a 2013/14-es idény elő-
döntőjének mindkét mérkőzé-
sén, amikor a Bayern jelenle-
gi szakvezetője, Carlo Ancelotti 
ült a spanyolok kispadján. Szin-
tén izgalmasnak ígérkezik a 
Juventus és a Barcelona pár-
harca: a két csapat a 2015-
ös fináléban találkozott, ak-
kor 3–1-re a katalánok diadal-
maskodtak. Az Atlético Madrid 
a Leicester Cityvel mérkőzik a 

négy közé jutásért, s mindkét 
korábbi európai kupapárhar-
cukban legyőzte a jelenlegi an-
gol bajnokot, amely először sze-
repel a Bajnokok Ligájában. A 
Borussia Dortmund és az AS 
Monaco először mérkőznek meg 
egymással. Az első mérkőzése-
ket április 11-én és 12-én, a visz-
szavágókat egy héttel később, 
április 18-án és 19-én rendezik.

A Bajnokok Ligája negyeddöntőjének 
párosításai:
Atlético Madrid – Leicester City 
Borussia Dortmund – AS Monaco
Bayern München – Real Madrid 
Juventus Torino – FC Barcelona
(az első meccseken az elöl írott csapatok 
lesznek a házigazdák)




