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Szezon előtti siker: jóváhagyták a Marosvásárhelyi ASA újraszervezési tervét

További játékosokra van szükség
A brassói edzőtábor-
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ban lejátszott első
barátságos mérkőzésén, szombaton a
Marosvásárhelyi ASA
2–1-re kikapott az Ilfov
megyei CS Afumați
csapatától, amellyel
majd a három hét
múlva kezdődő 2. ligás
bajnokság során is
találkozik.

A

Forex edzőközpontban
rendezett hétvégi találkozón a keret minden játékosa pályára lépett az ASA-nál,
köztük a csapat legújabb igazolása, a 20 éves moldovai középpályás, Alexandru Boiciuc, aki
az élvonalbeli CSM Poli Iașitól érkezett. A mérkőzés elején,
negyedórát követően hátrányba került a kezdő tizenegyben
nyolc, nyáron szerződtetett játékossal felálló ASA, azonban
szünethez közeledve sikerült
egyenlítenie a középpályás, Rafael Licu által. Az összesítésben több lövéssel próbálkozó
marosvásárhelyi együttes húsz

A vereség ellenére hasznos edzőmérkőzést játszottak
perccel a lefújás előtt újabb gólt
kapott, ezzel a hatékonnyabban
játszó Afumați megnyerte a
mérkőzést.

Labdarúgó barátságos mérkőzés,
Brassó, Forex edzőközpont:
Marosvásárhelyi ASA–CS Afumați 1–2 (1–1),az ASA gólszerzője: Licu (37.), az ASA felállása: Florin Iacob – Robert Băjan, Cornel
Ene, Florin Ilie, Dan Panait – Robert Candrea, Paul Iacob, Marvin
Schieb, Maximiliano Laso, Rafael Licu – Vasile Petra, még játszottak: Bogdan Moga, Tudor Negrușa – Carlos Chertes, Denis Casian,
Cristian Raiciu, Dumitru Muntean, Tiberiu Petriș, Raul Iliescu,
Alexandru Stoica, Alexandru Boiciuc.

„Meghatározó tesztmérkőzés volt számunkra, amelyen
gyakoroltuk azt a taktikát ahogyan szeretnénk a jövőben játszani. Voltak jó pillanataink a
meccs folyamán, és sok tekintetben sikerült javítani a játékunkon, viszont a gólokat nagy
egyéni védelmi hibákból kaptuk, ezeket kell kiiktatnunk.
Jól összeszokott csapat ellen
játszottunk, amely úgy vélem,
a bajnokság meglepetése lesz.
Egyértelmű, hogy szükségünk
van még tapasztalt és tehetsé-

ges játékosokra ahhoz, hogy
minden posztot lefedjünk. Nehéz időszakban vagyunk, még
sok munka áll előttünk, és sajnos kevés időnk van a bajnokság
kezdetéig” – nyilatkozta megkeresésünkre Bálint László, az
ASA vezetőedzője, aki örömét
fejezte ki amiatt, hogy a törvényszék pénteken jóváhagyta
a klub újraszervezésének tervét. Szerinte ez biztonságot jelent számukra a jövőre nézve,
és nyugodt körülmények között
tudnak készülni.

Mint ismeretes, a másodosztályú bajnoki idény augusztus
5-én kezdődik, a menetrend
sorsolását pedig július 25-én
tartják a 2. ligás klubok vezetőinek közgyűlésén. Mindaddig ezen a héten az ASA még
két felkészülési mérkőzést játszik a brassói edzőtáborban:
előbb szerdán a harmadosztályú Szászhermányi AFC, szombaton a 2. ligába idén feljutott
Nagyszebeni Hermannstadt
lesz az ellenfele.
HORVÁTH BÁLINT OTTÓ

Közel a továbbjutáshoz az Astra és a Videoton, hátrányban a Ferencváros
A nyáron jelentősen átalakult
Astra Giurgiu hazai pályán kétgólos sikerrel mutatkozott be a
labdarúgó Európa Liga 2. selejtezőkörében: csütörtökön este
biztató játékkal döntetlent hozó
első félidő után végül két pontrúgásból szerzett góllal 3–1-re
nyert az azerbajdzsáni FK Zira
ellen, ezzel nagy lépést tett a
továbbjutás felé. A Videoton az
észt fővárosban vendégeskedett, ahol megnyugtató előnyt
ért el a Nomme Kalju ellen: a
találkozó elején lőtt találatot
követően a második játékrészben két tizenegyesgóllal 3–0-ra
fölényesen győzött, így nagymértékben eldöntötte a továbbjutás sorsát. Ezzel szemben a
Ferencváros rendkívül nehéz
helyzetbe került, mivel otthon
4–2-es vereséget szenvedett a
dán Midtjyllandtól. Pedig kiválóan kezdtek a zöld-fehérek, az
első félidőben még 2–0-ra is vezettek, ám a játékrész hajrájában egy hazai kiállítás miatt a
dánok éltek az emberelőnnyel,
és szünet után két büntetőgóljuknak is köszönhetően megfordították a mérkőzést. Kétgólos

vereségével a Ferencvárosnak
hatalmas bravúr kellene az idegenbeli visszavágón, amelyet
ezen a héten csütörtökön játszanak.

Romániába látogat a Milan és a
Bilbao
A 2. selejtezőkör első mérkőzéseinek lejártával az Európai
Labdarúgó-szövetség (UEFA)
pénteken elkészítette a 3. selejtezőkör párosításait. Továbbjutása esetén az Astra Giurgiu
az ukrán Olekszandriával mérkőzik meg, a Videoton következő ellenfele a francia Girondins
Bordeaux lesz, míg a Ferencváros a lengyel Arka Gdyniával találkozhatna. Nehéz feladat vár
két román csapatra, amelyek
a következő körben csatlakoznak a sorozathoz, hiszen nagynevű ellenfeleket kaptak: a CS
U Craiova az olasz AC Milant, a
Bukaresti Dinamo pedig a spanyol Athletic Bilbaót. A párharcok első mérkőzéseit július
27-én, a visszavágókat egy héttel később, augusztus 3-án rendezik.

Kedvező sorsolás
a Bajnokok Ligájában
A ciprusi APOEL Nicosziával
vagy a luxemburgi Dudelange
együttesével (az első mérkőzést az APOEL nyerte 1–0ra) játszik a román bajnok FC
Viitorul a Bajnokok Ligája 3. selejtezőkörében – derült ki az
ugyancsak pénteki sorsoláson. A magyar bajnok Budapest
Honvéd – amely az első mérkőzés után 2–1-es hátrányban van
a Hapoel Beer-Sevával szemben – amennyiben kiejti izraeli ellenfelét, a következő körben
a litván Zalgiris Vilnius vagy a
bolgár Ludogorec Razgrad (az
első meccsen a Zalgiris 2–1-re
győzött) csapatával játszik. A
nem bajnokok ágán a Bukaresti
FCSB is megismerte ellenfelét,
a cseh Viktoria Plzennel találkozik. Az első mérkőzéseket
július 25-én és 26-án, a visszavágókat egy héttel később, augusztus 1-jén és 2-án játsszák.
Labdarúgó Európa Liga, 2.
selejtezőkör, odavágó: Astra
Giurgiu–Zira (azeri) 3–1 (1–
1), gólszerzők: Ioniță (32.),

Dandea (55.), Le Tallec (74.), illetve Szadigov (34.), Nomme
Kalju (észt)–Videoton 0–3 (0–
1), gsz.: Pátkai (8.), Scepovic
(47., 74., mindkettőt 11-esből),
Ferencváros–Midtjylland
(dán) 2–4 (2–1), gsz.: Botka
(22.), Varga R. (42.), illetve J.
Poulsen (45+1. és 67., mindkettő 11-esből, 61.), Onuachu
(90.), Inter Baki (azeri)–Fola
Esch (luxemburgi) 1–0, Valletta (máltai)–Utrecht (holland)
0–0, Niederkorn (luxemburgi)–AEL Limassol (ciprusi) 0–1,
IFK Norrköping (svéd)–Trakai
(litván) 2–1, Beitar Jeruzsálem
(izraeli)–Botev Plovdiv (bolgár)
1–1, Slovan Bratislava (szlovák)–Lyngby (dán) 0–1, Hajduk
Split (horvát)–Levszki Szófia (bolgár) 1–0, Sturm Graz
(osztrák)–Mladoszt Podgorica
(montenegrói) 0–1, Trencín
(szlovák)–Bnei Jehuda TelAviv (izraeli) 1–1, Irtis Pavlodar
(kazah)–Crvena Zvezda
(szerb) 1–1, Kajrat Almati
(kazah)–Skenderbeu (albán)
1–1, Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–KR Reykjavík (izlandi)
3–1, Rabotnicski (macedón)–

Dinamo Minszk (fehérorosz)
1–1, Ruzomberok (szlovák)–
Brann Bergen (norvég) 0–1,
Skendija (macedón)–HJK Helsinki (finn) 3–1, Bröndby (dán)–
VPS Vaasa (finn) 2–0, Altach
(osztrák)–Dinamo Breszt
(fehérorosz) 1–1, Liepaja
(lett)–Suduva (litván) 0–2,
Zeljeznicar (bosnyák)–AIK
Solna (svéd) 0–0, Cork City
(ír)–AEK Larnaca (ciprusi) 0–1,
Aberdeen (skót)–Siroki Brijeg
(bosnyák) 1–1, Osijek (horvát)–
Luzern (svájci) 2–0, Shamrock
Rovers (ír)–Mlada Boleslav
(cseh) 2–3, Panioniosz (görög)–
ND Gorica (szlovén) 2–0, Valur
Reykjavík (izlandi)–Domzale
(szlovén) 1–2, Östersunds
(svéd)–Galatasaray (török)
2–0, Gabala (azeri)–Jagiellonia
Bialystok (lengyel) 1–1, Vaduz
(liechtensteini)–Odd Grenland
(norvég) 0–1, Haugesund (norvég)–Lech Poznan (lengyel)
3–2, Apollon Limassol (ciprusi)–Zaria Bălți (moldovai) 3–0.
Bajnokok Ligája, 2. selejtezőkör, odavágó, elmaradt mérkőzés: Linfield (északír)–Celtic
Glasgow (skót) 0–2.

