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Egy pont maradt a CFR és az FCSB közötti különbség a Liga 1 felsőházának zárófordulója előtt

Pünkösdre napolt bajnokavatás
Elhunyt 
Cristian Ţopescu
Nyolcvanegy éves korában, tegnap 
elhunyt Cristian Ţopescu, a romá-
niai sportújságírás egyik legismer-
tebb személyisége. A közszolgála-
ti csatorna volt sportkommentáto-
rát egy hete szállították  kórházba 
Bukarestben. Cristian Ţopescu pá-
lyafutása során tizenhárom olimpi-
ai játékot és megannyi világ- és Eu-
rópa-bajnokságot közvetített élő-
ben a román közszolgálati televízi-
ónál, amelynek sportfőszerkesztő-
je és aligazgatója is volt. Munkássá-
gáért tavaly Klaus Johannis állam-
fő Románia Csillaga érdemrenddel 
tüntette ki.

„Herceget” avat az 
európai foci
Lyonban rendezik ma 21.45-től 
a labdarúgó-Európa Liga döntő-
jét, ahol a Marseille és az Atlético 
Madrid lép pályára. Franciaorszá-
gi együttesnek korábban még so-
ha ne sikerült elhódítania a konti-
nens második számú klubsoroza-
tának serlegét, miközben a spanyol 
együttesnek 2010-ben és 2012-ben 
is sikerült megnyernie. Az Atlético 
egyébként már Lyonban is ját-
szott döntőt, de 1986-ban kikapott 
3-0-ra a Kijevi Dinamótól az ak-
kori KEK-fináléban. A madridiakat 
edző Diego Simeone szerint min-
den adott egy „remek döntőhöz”. 
„A Marseille sokat fejlődött, rendkí-
vül veszélyes a középpályán és tá-
madásban. Egészen biztosan ne-
héz meccs lesz” – mondta. A „túlol-
dalon” Rudi Garcia, a francia együt-
tes edzője a spanyolokat méltatta, 
emlékeztetve, hogy az Atlético az 
elmúlt négy évben két Bajnokok Li-
gája-döntőt is játszott. „Kevés esé-
lyünk van, de mindent beleadunk. 
Nekünk nagy esemény az Atlético 
ellen játszani, és fantasztikus lehe-
tőség számunkra, hogy épp Fran-
ciaországban rendezik a döntőt. 
Csodás lenne, ha mi lennénk az el-
ső francia csapat, amelyik meg-
nyeri az Európa Ligát” – mondta. 
Az EL-döntőt Romániában a ProTv, 
a Telekom Sport és a Look Plus is 
élőben közvetíti.

Dél-Korea is kiesett 
a hokiélvonalból
Norvégia 3-0-ra legyőzte Dél-Ko-
reát a Dániában zajló jégkorong-vi-
lágbajnokság csoportkörének utol-
só előtti játéknapján, ezzel pedig el-
dőlt, hogy a B jelű nyolcas utolsó 
helyéről az ázsiai együttes esik ki az 
élvonalból. Az A csoportból, mint is-
meretes, Fehéroroszország búcsú-
zik. Ami az élmezőnyt illeti, a B cso-
portból hétfő estére az Egyesült Ál-
lamok, Finnország és Kanada vál-
tott jegyet az egyenes kieséses sza-
kaszba, míg az A csoportból Svéd-
ország, Oroszország és Csehország 
tette biztossá a továbbjutását. A ne-
gyedik helyek sorsáról a lapzártánk 
után befejeződött utolsó forduló 
döntött. A negyeddöntőt csütörtö-
kön rendezik, majd két nappal ké-
sőbb a vasárnapi fináléért korcso-
lyáznak a legjobb négy közé jutók.

Roberto Mancini 
az olasz kapitány
Roberto Mancini lett Olaszország 
labdarúgó-válogatottjának szövet-
ségi kapitánya. Az 53 éves szakem-
ber hétfő este írta alá az erre vonat-
kozó szerződést, nem sokkal azu-
tán, hogy közös megegyezéssel tá-
vozott a Szentpétervári Zenit kis-
padjáról. Bemutatkozása május 
28-án a Szaúd-Arábia elleni felké-
szülési mérkőzésen lesz.

Az utolsó fordulóra maradt a 
bajnokavatás a hazai labda-
rúgó-élvonalban, miután az 

FCSB 1-0-ra megnyerte idegenbe-
li rangadóját a Craiova ellen, és így 
egy pont hátránnyal maradt a má-
sodik helyen a listavezető Kolozsvá-
ri CFR mögött. A hétfő esti összecsa-
pás csak a hajrában dőlt el, amikor 
Teixeira a 86. percben megszerezte 
a három pontot érő találatot. Utána 
azonban két piros lapot is felmuta-
tott a játékvezető a bukarestieknek: 
Pintiliit a kispadról állította ki, majd 
Junior Moraist küldte az öltözőbe 
egy második sárga lappal.

Az utolsó fordulóban a Kolozsvá-
ri CFR a Viitorult, az FCSB pedig a 
Giurgiui Astrát fogadja. A fellegvá-
riak győzelme esetén a piros-kékek 
mérkőzésének eredménye már nem 

fogja befolyásolni a bajnoki címért 
zajló csatát. A fellegváriak döntet-
lennel és akár még vereséggel is 
megnyerhetik az aranyérmet, ám 
ennek alapfeltétele, hogy fővárosi 
riválisuk ne gyűjtsön több pontot. 
Egy bukaresti győzelem vagy dön-
tetlen esetén a CFR esetleges vere-
sége már helycseréhez vezet a táb-
lázat első és második helyén. Mi-

vel az egymás elleni mérkőzése-
ik korábban 1-1-es döntetlenre vég-
ződtek a felsőházi rájátszásban, 
holtverseny esetén a gólkülönbség 
fog dönteni, ami jelenleg +7-tel az 
FCSB-nek kedvez.

A felsőházi rájátszás szezonzáró 
10. fordulójában egyébként mindhá-
rom összecsapást egy időben rende-
zik, ezért a bajnoki címet eldöntő két 

meccs mellett a Iași–Craiova találko-
zó is vasárnap 20.45 órakor lesz. Er-
ről tegnap döntött a Hivatásos Labda-
rúgóliga, miután a harmadik helyért 
versenyző oltyánok „egyenlő esé-
lyeket” kértek a zárókörre. A Liga 1 
győztese, mint ismeretes, a Bajnokok 
Ligája selejtezőjében lép majd pályá-
ra a 2018–2019-es idényben, míg a 
második és harmadik helyezett a Ro-
mán Kupa győztesével együtt az Eu-
rópa Ligában lesz érdekelt.

A Hivatásos Labdarúgóliga (LPF) 
egyébként két egyforma serleggel 
és két rend bajnoki pólóval készül a 
pünkösdi díjátadásra, mert így, bár-
hogyan is alakuljon a végeredmény, 
rögtön a lefújást követően megtart-
hatják az ünnepséget.

A kiesés elől menekülő csapatok 
számára hétközi fordulót rendez-
nek az alsóházi rájátszásban – a lap-
zártánk után rendezett két össze-
csapás után ma Botoșani–Chiajna 
(19.30), csütörtökön pedig Medgyesi 
Gaz Metan–Voluntari (20.45) párosí-
tás szerint lépnek pályára.

V. Ny. R.

Teixeira góljával az FCSB legyőzte a Craiovát, ezért 

a labdarúgó-Liga 1 összetettjében egy pont hátrány-

ban maradt a listavezető Kolozsvári CFR-hez képest. 

A bajnokavatás pünkösdvasárnap lesz.

1. Kolozsvári CFR 9 4 5 0 11-6 47
2. FCSB 9 5 3 1 13-6 46
3. Viitorul 9 3 4 2 13-10 35
4. Craiova 9 2 3 4 8-9 35
5. Astra 9 3 2 4 9-10 33
6. Iași 9 1 1 7 4-17 24A
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A foci a szurkolókért van – pénzt gyűjtenek a lilák a bírságra
A labdarúgás a szurkolókért van – 
vallja továbbra is a Temesvári ASU 
Poli, amelyik most pólókat árusít, és 
gyűjtést szervez, hogy a Román Lab-
darúgó-szövetség (FRF) fegyelmi bi-
zottsága által kiszabott 79,5 ezer le-
jes bírságot kifizessék. A sportági 
szervezet, mint ismeretes, azért 
büntette meg a klubot, mert az le-
hívta játékosait a pályáról a Liga 2-es 
bajnokság UTA elleni világosi mér-
kőzésének második félidejében. A li-
lák amiatt döntöttek így, mert a házi-
gazda aradiak biztonsági okokra hi-
vatkozva nem engedték be a vártnál 
nagyobb számban érkező szurkolói-
kat a rangadóra. A héten kiadott köz-
leményükben emlékeztettek arra, 
hogy bár volt jegyük az eseményre, a 
szervezők mégis megtagadták a be-
léptetésüket. Noha a csapat lehívása 
extrém döntés volt, szerintük ezzel 
felhívták a figyelmet arra, ahogyan 
a drukkereket kezelik Romániában. 
„Szeretnénk, ha mindenki megérte-
né, hogy az, ami velünk megtörtént, 
bármikor megtörténhet más szur-
kolóval is. Lehet, hogy holnap te le-
szel az, aki szabadnapot veszel ki 
a munkahelyedről, jegyet vásárolsz 
és elutazol egy másik városba, hogy 
kedvenc csapatod mérkőzését meg-
nézd, de ahelyett ott erővel egy lege-
lőn tartanak órákon keresztül” – fo-
galmaznak a közleményben. Hozzá-
teszik, elfogadják a sportági szövet-
ség szabályzaton alapuló döntését 
– amely a bírság mellett 3-0-ra az 

aradiak javára írta a mérkőzést és 
még három pont levonással is meg-
büntette a temesváriakat –, de to-
vábbra is kitartanak amellett, hogy 
a labdarúgás nem a pénzért, nem a 
tévétársaságokért, nem a tulajdono-
sok érdekeiért van, hanem a nézők 
öröméért. A szurkolói összefogással 

irányított klub ezért továbbra is áru-
sítja a világosi meccs „jelképének” 
szánt „Tulajdonosok nélkül”, „A lab-
darúgás a szurkolókért van” felira-
tú pólókat az online áruházukban, 
továbbá utóbbi jelszóval adományo-
kat is várnak a bírság kifizetése ér-
dekében.

A Liga 2 hétközi 35. forduló-
jában az ASU Poli ma 18 óra-
kor a Suceavát fogadja, miköz-
ben az UTA vendége a Temesvári 
Ripensia lesz ugyanabban az idő-
pontban.

KRóNiKa

Karnyújtásnyira Tordától a kupa
Karnyújtásnyira került a Tordai 
Potaissa a férfi kézilabdázók Chal-
lenge Kupa-serlegétől, miután az 
Athéni AEK elleni döntő kolozsvá-
ri első mérkőzésén tizenegy gólos 
előnyt harcolt ki. A hétfő esti ösz-
szecsapáson már az első félidőben 
előnybe került az erdélyi alakulat, 
ám igazán csak a szünet után sza-
kadt le ellenfeléről, hogy végül 33-22 
arányú győzelemmel tegyen jelentős 
lépést a harmadik számú európai 
kupasorozat megnyerése felé. A gö-

rögországi visszavágó vasárnap lesz 
19 órától, a tordaiakat edző Horațiu 
Gal pedig figyelmeztetett: a sport-
ban nagyobb meglepetések is történ-
tek már, ezért továbbra is összponto-
sítaniuk kell. „Nem sétakirándulás-
ra utazunk Athénba. Ugyanúgy kell 
mozgósítanunk magunkat, ahogyan 
itthon tettük, nem kockáztathatunk 
semmit” – szögezte le. A Torda a 
Székelyudvarhelyi KC után a máso-
dik erdélyi csapat lehet, amelyik el-
hódítja a Challenge Kupát.

Eurószázezres átigazolási start

Még le sem zárult az idei szezon, a csapatok  már a 2018–2019-es idényre ké-
szítik elő kereteiket a Liga 1-ben. A leggyorsabb ismét az FCSB volt, amely – a 
Botoșani-tól 700 ezer euróért megvásárolt Olimpiu Moruţan után – tegnap a 
Iași-sal egyezett meg Kamer Qaka átigazolásáról. Egybehangzó sajtóbeszá-
molók alapján a 23 éves albán középpályásért a bukarestiek mintegy 400 
ezer eurót fizetnek a moldvai együttesnek, amelyik nyáron még szabadon 
igazolható labdarúgóként, azaz ingyen szerződtette le.

Teljes a kosárelődöntő mezőnye

A Steaua 76:69-re legyőzte hétfő este a Temesvári BC-t, és ezáltal 3-2-es 
összesítettel továbbjutott az élvonalbeli férfi kosárlabda-bajnokság ne-
gyeddöntőjéből. A folytatásban azzal a címvédő Kolozsvári U-BT-vel ta-
lálkozik, amelyik egy évvel korábban a döntőben múlta őt felül. A Szamos 
partiak már korábban jegyet váltottak az elődöntőbe, mint ahogyan a má-
sik ágon „egymásra talált” a Szeben és a Nagyváradi VSK is. Érdekesség, 
hogy az elmúlt szezonban is ugyanez a négy csapat játszott az elődöntő-
ben, csak akkor a Szamos-partiak a Körös-partiakat kapták ellenfélként, 
míg a bukaresti „bakákkal” a szebeniek találkoztak az egyik fél harma-
dik győzelméig tartó sorozatban. Utóbbiak alapszakaszgyőztesként idén 
mindenképp főesélyesnek számítanak, ezt pedig a VSK elleni első mecs-
csükön, szombaton 17.30-tól mutathatják meg. A másik ágon ugyanaznap 
19.15 órakor kezdődik az első U-BT–Steaua találkozó.

Viszontagságok. A szurkolókkal szembeni bánásmódért méltatlankodnak a Temesvári ASU Poli klubjánál
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