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Ahogy a bajnoki cím az utol-
só fordulóban dőlt el néhány 
hete, ugyanolyan izgalmak 

közepette derült ki, melyik két Li-
ga 1-es klub fog a következő idény-
től a másodosztályban szerepelni. 
Az utolsó fordulóban az egyidőben 
lejátszott mérkőzések 88. percé-
ben Sebastian Colţescu bíró által 
erősen megkérdőjelezhető módon 
a Voluntari részére megadott bün-
tetője döntötte el, hogy a már ko-
rábban kiesett bukaresti Juventus 
mellett nem az Adrian Mutu által 
vezetett Voluntari esik ki, hanem 
a Temesvár.

Leosztott lapok?

Igaza lett az egyik erdélyi klub 
sportigazgatójának, aki néhány he-
te egy magánbeszélgetés során ki-
jelentette, „fent” azt akarják, hogy 
idén a Temesvár essen ki. A so-
kak számára igencsak kérdőjeles 
tizenegyes történetéhez azonban 
még egy groteszk jelenet is tarto-
zik. A Juventus–Voluntari mérkő-
zés 2–1-es állásánál a 88. percben 
megítélt büntetőnél Florin Cernat 
állt a labda mögé. A Voluntari 38 
éves középpályása olyan gyengén 
lőtte meg a labdát, hogy a kapus 
véletlenül kivédte. Ettől annyira 
megijedt, hogy a labdát ellenkező 
irányba a kapuba ütötte: aki végig-
nézi a helyzetet és kicsit is ért a fo-
cihoz, láthatja, milyen bravúrt kel-
lett a kapusnak végrehajtania ah-
hoz, hogy a „véletlen” védés után a 
labda a hálóban kössön ki. De hát 
a román fociban azért ez nem meg-
lepő, az elmúlt években vagy évti-
zedekben láttunk ennél különlege-

sebb dolgokat is. Tény, hogy az al-
sóház végeredménye így alakult: a 
tavaly felkerült bukaresti Juventus 
a Temesvárral együtt jövőre a má-
sodosztályban folytatja, a Voluntari 
pedig osztályozót játszik a Chindia 
Târgovişte csapatával (a párharc-
ra június 9-én és 13-án kerül sor, 
az első mérkőzést Voluntari-ban 
játsszák). A másodosztályból kü-
lönben a Liga 1-be – története so-
rán első alkalommal – a Dunărea 
Călăraşi, illetve a 2015-ben ala-
pított szebeni Hermannstadt ke-
rült fel.

Bennmaradt az OSK

Sok erdélyi magyar örömére benn-
maradt a Sepsi OSK. A székelyföl-
di együttes meglepően simán hoz-
ta a mérkőzéseket: magabiztos és 
eredményes játékkal már a ráját-
szás első fordulóiban éreztette a ri-
válisokkal, hogy jövőre is számolni 

kell vele. A sepsiszentgyörgyi klub 
végül a Dinamo és a Botoşani mö-
gött a harmadik, összesítésben a 
kilencedik helyet szerezte meg – 
túlszárnyalva Diószegi Lászlónak 
az elvárását. A háromszéki klubtu-
lajdonos ugyanis ősszel a bajnok-
ság kezdete után azt nyilatkozta, 
együttese a 11. helyet célozza meg.

Ami pedig az európai kupasze-
replést illeti: a kolozsvári CFR a 

Bajnokok Ligájában kezd a máso-
dik körben. A táblázat második 
helyén végzett FCSB az Európa Li-
ga második körében, a kupagyőz-
tes és bajnoki harmadik helye-
zett Craiova a harmadik körben, a 
Viitorul pedig az első körben kap-
csolódik be a küzdelmekbe. Az el-

ső sorsolást június 19-én tartják, a 
többit az eredmények függvényé-
ben július 24–25-én, illetve július 
31-én és augusztus 1-jén.

Nemzetközi szereplők

A labdarúgó Bajnokok Ligája követ-
kező szezonjának 79 csapatos me-
zőnyében múlt héten már minden 
hely elkelt – utolsóként a magyar 

bajnok Videoton került fel az indu-
lók listájára. Ám a BL menetrend-
je – a topligák érdekeinek megfele-
lően – jelentősen megváltozik jövő-
től. A főtáblán az eddigi 22 helyett 
26 helyet osztanak ki a bajnoki sze-
replés alapján, így a többiek az ed-
digi 10 helyett csupán 6 helyért ver-
sengenek a selejtezőben: a bajno-
ki ágon 43 csapat hajt 4 kvótára, a 
nem bajnoki ágon pedig 10 csapat 
száll harcba 2 helyért.

A változások a selejtező rend-
szerét is érintik: bevezették 
az előselejtezőt (a négycsapa-
tos gibraltári minitornáról egy 
klub jut tovább), és újdonság az is, 
hogy a selejtező mindegyik vesz-
tese (az előselejtező három kieső-
jével együtt) szerencsét próbálhat 
az Európa-liga kvalifikációs soro-
zatában (pontosabban a rájátszás 
vesztesei, valamint a nem bajnoki 
ág 3. selejtezőkörének vesztesei – 
összesen 10 csapat – egyből a cso-
portkörben).

Az előselejtező sorsolását júni-
us 12-én, az első és a második se-
lejtezőkör sorsolását június 19-én 
tartják. Az első selejtezőkör el-
ső mérkőzéseit július 10-én és 11-
én, a visszavágókat 17-én és 18-án 
játsszák le.

Az előselejtezőben kezde-
nek (4 bajnokcsapat – 1 tovább-
jutó): Lincoln Red, Imps (gibraltá-
ri), FC Santa Coloma (andorrai),La 
Fiorita (San Marinó-i), Drita (ko-
szovói)

Az 1. selejtezőkörben kez-
denek (31 bajnokcsapat) 

Kiemelt: Ludogorec Razgrad 
(bolgár), Celtic (skót), APOEL 
(ciprusi), Legia Warszawa (len-
gyel), Asztana (kazah), Qarabag 
(azeri), Sheriff (moldovai), Mal-
mö FF (svéd),Crvena zvezda 
(szerb), Hapoel Beer-Seva (izrae-
li), Rosenborg (norvég), HJK (finn), 
The New Saints (walesi), VIDE-
OTON (magyar), Kukësi (albán), 
Zrinjski Mostar (bosnyák)

Nem kiemelt: Skendija (ma-
cedón), Olimpija Ljubljana (szlo-
vén), F91 Dudelange(luxemburgi), 

Spartak Trnava (szlovák), Val-
letta FC (máltai), Víkingur Göta 
(feröeri),Crusaders FC (észak-
ír), Alaskert (örmény), Szutjeszka 
Niksics (montenegrói), Suduva 
Marijampole (litván), Cork City 
(ír), Spartaks Jurmala (lett), Valur 
Reykjavík (izlandi), Flora Tallinn 
(észt), Torpedo Kutaiszi (grúz)

A 2. selejtezőkörben kezde-
nek (8 csapat)

 Bajnoki ág (4): CFR, Midtjylland 
(dán), Dinamo Zagreb (horvát), 
BATE(fehérorosz)

 Nem bajnoki ág (4): Basel (sváj-
ci), Ajax (holland), PAOK (görög), 
Sturm Graz (osztrák)

A 3. selejtezőkörben kezde-
nek (8 csapat)

Bajnoki ág (2): Red Bull Salzburg 
(osztrák), AEK Athén (görög)

 Nem bajnoki ág (6): Benfica 
(portugál), Dinamo Kijev (uk-
rán), Fenerbahce (török),Szpartak 
Moszkva (orosz), Standard Liege 
(belga), Slavia Praha (cseh)

A rájátszásban kezdenek (2 
bajnokcsapat)

Bajnoki ág (2): PSV (holland), 
Young Boys (svájci)

 Nem bajnoki ág: –
A csoportkörben kezdenek  

(26 csapat)
Spanyolország (4): Barcelona, 

Atlético Madrid, Real Madrid, Va-
lencia

Németország (4): Bayern Mün-
chen, Schalke, Hoffenheim, 
Borussia Dortmund

Anglia (4): Manchester City, 
Manchester United, Tottenham 
Hotspur, Liverpool

Olaszország (4): Juventus, 
Napoli, Roma, Internazionale

Franciaország (3): Paris Saint-
Germain, Monaco, Lyon

Oroszország (2): Lokomotiv 
Moszkva, CSZKA Moszkva

További bajnokcsapat-
ok (5): Porto (portugál), Sahtar 
Doneck (ukrán), FC Bruges (bel-
ga), Galatasaray (török), Viktoria 
Plzen (cseh)

SOMOGYI BOTOND

Múlt hét végén befejeződtek a román labdarúgó-bajnokság küzdelmei

Harc a bennmaradásért, küzdelem Európában
A néhány éve bevezetett rájátszásos rendszerből fa-

kadóan idén hamarabb tudtuk meg, ki a Liga 1 baj-

noka, mint azt, hogy mely csapatok búcsúznak az 

elsőosztálytól. Sok erdélyi magyar örömére a Sepsi 

OSK bennmaradt a Liga 1-ben.

A szentgyörgyi klub végül a Dinamo és a Botoşani mögött 
a harmadik, összesítésben a kilencedik helyet szerezte 
meg – túlszárnyalva Diószegi Lászlónak az elvárását. 

Háromszéki öröm a lelátókon. A sepsiszentgyörgyi szurkolók egyemberként állnak a csapat mögött

Az alsóházi rájátszásban harmadik sepsiszent-
györgyi csapat klubigazgatóját, lapunk egykori fő-
szerkesztőjét, Csinta Samut kérdeztük az OSK jö-
vőbeli terveiről.

– A szurkolók, de a szakemberek szerint is 
simábban maradt bent az OSK, mint ahogy 
azt sokan a rájátszás előtt képzelték. Mi-
nek volt köszönhető a siker és a hatékony 
játék?
–A sikert elsősorban annak köszönhetjük, hogy Eugen 
Neagoenak sikerült jó szemmel összeválogatnia a ta-
vaszi idényre keretet, a csapatnyi új játékost pedig 
gyorsan ütőképes csapattá tudta összegyúrni. Edzői 
hitvallásának megfelelően biztonságos játékot játszó, 
nehezen verhető együttes lett a Sepsi OSK, amely fél-
időnként 15-20 percnyi hatékony támadójátékra is ké-
pes volt. 

– A bennmaradással valószínűleg újabb 
forgatókönyv született az OSK-nál. Milyen 
változások várhatóak a klubnál? 
– Igyekszünk újabb szintet lépni, jövőre beférni a fel-

sőházba, ami azt jelentené, hogy biztonságos pozíció-
ból folytathatnánk a klub- és csapatépítést. Öt-hat já-
tékos távozik, hasonló létszámú új játékoskontingens 
érkezése várható.

– Egyesek tudni vélik, hogy a sikerkovács 
Neagoét más klubok is megkörnyékezték. 
Az oltyán szakember marad-e a csapatnál?
– Az edzővel meghosszabbítottuk a megállapodásun-
kat, ő is szívesen maradt, mi is szívesen marasztal-
tuk őt.

– A tavaly ősszel kitűzött 11. helyezésből 
végül a 9-et sikerült elérni. Mi a cél a kö-
vetkező szezonban?
– A felsőházi rájátszásba kerülés a célunk, de alap-
vetőn szeretnénk kiegyensúlyozott középmezőnybe-
li csapattá válni. Közben meg erőteljesen dolgozunk 
az utánpótlásbázis szélesítésén, az infrastrukturá-
lis háttér megerősítésén. Nem számítunk kevésbé ne-
héz idényre, bőven van veszítenivalónk, és immár a ro-
mán labdarúgó-társadalom sem tekint jópofa újdon-
ságként ránk.

Az OSK a felsőházba vágyik
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