
Miután múlt hétvégén 
hazai pályán a Știința 
Miroslava ellen győze-

lemmel (2–1) kezdte a másod-
osztályú idényt, Bálint László 
feljutásra törekvő csapata újabb 
három pont megszerzését cé-
lozza, amellyel a tabella élére 
kerülne. Ennek elérésére nagy 
esélyes, hiszen azzal a Foresta 
Suceavával találkozik, amely  
nehéz anyagi helyzetben van, és 
a nyitófordulóban fiatal játéko-
sokkal felállva tizenhat gólt ka-
pott a Temesvári Ripensiától. A 
moldvai csapat minden bizony-
nyal a szombaton 11 órától kez-
dődő mérkőzésen is ifjúságiak-
kal lép pályára, a vásárhelyi-
ek azonban nem mehetnek biz-
tosra, így komolyan kell vegyék 
a játékot, hogy a várakozások 
szerint nagyarányú győzelmet 
szerezzenek. 

A másodosztályú mezőny-
ben a hétvégi fordulót megelő-
zően az elmúlt napokban két 
csapatnál is edzőváltások tör-
téntek, ugyanis a múlt heti el-
ső forduló következtében két 

szakvezető is lemondott poszt-
járól: Adrian Ienci a Dunărea 
Călărași-t, Mihai Teja pedig a 
Pandurii Târgu Jiut hagyta el. 
Érdekesség, hogy Ienci már új 
megállapodást kötött éppen a 

feljutást célzó, de bizonytalan 
helyzetben levő Panduriival, 
amelynél ő már nyáron a har-
madik edző Teja és a szezont 
előkészítő Ștefan Nanu után. 

A forduló nyitómérkőzését 
pénteken 18 órától játsszák, 
amikor a Știința Miroslava a 
Dacia Unirea Brăilát fogadja. 
A további mérkőzéseket mind 
szombaton 11-től rendezik: ér-
dekesnek ígérkezik többek kö-
zött a Pandurii Târgu Jiu és a 
Chindia Târgoviște, a Dunărea 
Călărași és a Dacia Mioveni, il-
letve a Temesvári ASU Poli és 
az FC Argeș Pitești összecsapá-
sa, míg a mezőny favoritjának 

számító Aradi UTA otthon az 
újonc Bukaresti Metaloglobus 
ellen játszik.
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Labdarúgó 2. liga, 2. forduló: 
péntek 18.00: 
Știinţa Miroslava–Dacia Unirea Brăila
szombat 11.00:
Foresta Suceava–Marosvásárhelyi ASA
Sportul Snagov–CS Balotești
CS Afumaţi–Nagyszebeni Hermannstadt
Dunărea Călărași–Dacia Mioveni
Szatmárnémeti Olimpia–Academica Clinceni
Aradi UTA–Bukaresti Metaloglobus 
Pandurii Târgu Jiu–Chindia Târgoviște
Temesvári ASU Poli–FC Argeș Pitești
Nagyváradi Luceafărul–Temesvári Ripensia

Az anyagi gondok-

kal küzdő Foresta 

Suceava pályáján ját-

szik a Marosvásárhe-

lyi ASA, a labdarúgó 

2. liga 2. fordulójának 

szombaton délelőtt 

kezdődő, a papírfor-

ma szerint könnyűnek 

tűnő találkozóján.

Ifjúságiak ellen egyértelmű esélyesnek számít az ASA Suceaván

Kötelező a három pont

A győzelem az ASA egyetlen választása a moldvai kiszállásán 
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Pénz, foci, egyenlőtlen esélyek
Addig nyújtózkodj, ameddig 

a takaród ér – leegyszerűsít-
ve ezt jelenti az Európai Labda-
rúgó-szövetség (UEFA) által ko-
rábban bevezetett pénzügyi fair 
play, amely arra kötelezi a klu-
bokat, hogy sportból származó 
bevételeiknél ne költsenek je-
lentősen többet. Ennek megsze-
gését a testület bünteti, és er-
re az elvre hivatkozva a spa-
nyol liga még mindig nem fogad-
ta el a PSG által a Barcelonának 
Neymar átigazolásáért kifize-
tett 222 millió eurót, és feljelen-
tést helyezett kilátásba a fran-
cia klub ellen.

A rekordösszeg valóban hor-
ribilis, még akkor is, ha a ta-
valy – a Forbes magazin szerint 
– 521 millió eurós bevételt és 
83 milliós profitot jegyző pári-
zsiak a szerződés aláírása utá-

ni első napon már egymillió eu-
rót zsebeltek be a brazil váloga-
tott focista pólóinak értékesíté-
sével. Ehhez a kiadáshoz társul 
a játékosnak szánt évi mintegy 
60 millió eurós fizetés és per-
sze az adó, amire a francia kor-
mány feni a fogát – és ekkor még 
csak ezzel az egyetlen futballis-
tával járó költségekről beszél-
tünk, nem pedig a teljes, Baj-
nokok Ligája-győzelemre „ösz-
szetoborzott" csapatról. A PSG 
pedig csak egy azon élcsapat-
ok közül, amelyek felsrófolják 
az árakat, mert például az AC 
Milan csapatának értéke is a 
sokszorosa volt, mint az Euró-
pa Liga-selejtezőben legyőzött 
ellenfeléé, a Craiováé.

Az ilyen összehasonlítgatás 
pedig szinte már komikus, hi-
szen a hazai 1.ligában szerep-

lő tizennégy klub becsült költ-
ségvetése összeadva is csak tö-
redéke Neymar kivásárlási árá-
nak. Abból stadionokat lehet-
ne itthon építeni: nagyjából ti-
zennyolcat az Aradon 12 millió-
ból épülő, 12 700 férőhelyes aré-
nából, majdnem ötöt a 45 millió 
euróból kivitelezett, 30 200 fé-
rőhelyes Kolozsvár Arénából, 
de még az igen költséges, bu-
karesti Național Arénára is fut-
ná belőle.

És akkor itt búcsút is inthe-
tünk a pénzügyi fair playből 
származó sportszerűség-
nek, mert, ahogyan annak ide-
jén Puskás Öcsi megmondta: 
„kis pénz, kis foci, nagy pénz, 
nagy foci". Az európai porondon 
ugyanabban a sorozatban in-
dulnak, de még vakon se lehet-
ne egyenlő esélyeket adni egy 

hazai csapatnak és egy, az eu-
rópai élvonalból érkező sztár-
csapatnak. Meglepetések per-
sze történhetnek, de az aktuá-
lis árak mellett, a pénzügyi fa-
ir play szabályait betartva, a 
hazai labdarúgás az elkövet-
kezendő évtizedekben bizto-
san nem engedhet meg magá-
nak olyan sztárjátékost – ha 
csak nem nevel ki egyet –, aki 
megtölti a stadionokat, bevonz-
za a szponzorokat, és a feled-
hető középszerűségből kilen-
dítő eredményekkel kecsegteti 
csapatát. Mert rég volt már az, 
amikor a Steaua BEK-et nyert, 
de már az is csak történelem, 
amikor 2006-ban a Steaua a Ra-
pid ellen játszott UEFA-kupa-
negyeddöntőt.
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Erősítések melletti 
döntetlen
Jelentősen megerősítet-
te keretét a Bukaresti FCSB, 
amely miután a hét elején 
leigazolta Cătălin Golofcát 
az FC Botoșani-tól, szerdán 
bejelentette, hogy Romario 
Benzart és Dragoş Nedelcut 
is megszerezte a bajnok FC 
Viitorultól. Közülük Golofca 
már bemutatkozott a csa-
patban, amikor a fővárosi pi-
ros-kékek a bajnokság hét-
közi, 5. fordulójának szer-
dai játéknapján hazai pá-
lyán botlottak, hátrányból 
egyenlítve csak 1–1-es dön-
tetlent játszottak a CSM 
Poli Iași ellen. Szintén szer-
dán az élmezőnyben találha-
tó Astra Giurgiu otthon, a CS 
U Craiova idegenben nyert 
minimális különbséggel a 
Concordia Chiajna, illetve 
a Bukaresti Juventus ellen. 
Labdarúgó 1. liga, 5., hét-
közi forduló, szerda: Astra 
Giurgiu–Concordia Chiajna 
1–0 (1–0), gólszerző: Ioniţă 
(22.), Bukaresti Juventus–
CS U Craiova 0–1 (0–1), gól-
szerző: Gustavo (45.), Buka-
resti FCSB–CSM Poli Iași 1–1 
(0–1), gólszerzők: Gnohere 
(56., büntetőből), illetve 
Platini (9.), csütörtök, lap-
zártánk után: Medgyesi Gaz 
Metan–Sepsiszentgyör-
gyi Sepsi OSK, Kolozsvá-
ri CFR–Bukaresti Dinamo. 
A hétvégi, 6. forduló prog-
ramja, péntek: 21.00 Temes-
vári ACS Poli–FC Viitorul, 
szombat: 18.30 Concordia 
Chiajna–Bukaresti Juventus, 
21.00 Bukaresti FCSB–Astra 
Giurgiu, vasárnap: 17.30 
CS U Craiova–FC Botoșani, 
21.00 CSM Poli Iași–Buka-
resti Dinamo, hétfő: 18.30 
FC Voluntari–Medgyesi Gaz 
Metan, 21.00 Sepsiszent-
györgyi Sepsi OSK–Kolozs-
vári CFR. 

Újabb budapesti 
rangadó
Minden mérkőzést szom-
baton játszanak a labdarú-
gó OTP Bank Liga hétvégi, 5. 
fordulójában, amelyben is-
mét fővárosi rangadót ren-
deznek, ezúttal a Honvéd 
és a Újpest között, továb-
bá még kiemelkedik a Video-
ton és a Debrecen párharca. 
Labdarúgó OTP Bank Liga, 5. 
forduló, szombat: 19:00 Di-
ósgyőri VTK–Puskás Akadé-
mia, Ferencvárosi TC–Pak-
si FC, Szombathelyi Hala-
dás–Balmazújvárosi FC, Bu-
dapest Honvéd–Újpest FC, 
Vasas FC–Mezőkövesd FC, 
21:30 Videoton FC–Debre-
ceni VSC.

Egy helyet 
javítottak
A Nemzetközi Labdarúgó-
szövetség (FIFA) csütörtö-
kön nyilvánosságra hozta 
havonta frissülő világrang-
listáját, amelyen Magyaror-
szág egy pozíciót javítva az 
56. helyen áll, Románia pe-
dig megtartotta 42. pozíci-
óját. Az élen Brazília visz-
szavette a vezetést a világ-
bajnoki címvédő Németor-
szágtól, míg a harmadik he-
lyen továbbra is az argenti-
nok vannak.

Bővített cserelehetőség

Négyre nő a cserelehetőségek száma a hazai labdarúgó Románia-
kupa idei mérkőzésein – hagyta jóvá a Román Labdarúgó-szövet-
ség végrehajtó tanácsa. A versenykiírást az Európában korábban 
ifjúságiaknál tesztelt és idén Angliában is alkalmazásra szánt el-
képzelés alapján módosították, így a 2017–2018-as szezonban az 
edzők egy negyedik cserét is kérhetnek a kupameccsek hosszab-
bításában, amennyiben a rendes játékidő során az összes többi 
cserelehetőséget felhasználták.




