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A május végén zárult szezon 
óta alig telt el másfél hónap, 
ám a Bajnokok Ligájára ké-

szülő CFR-nél igencsak nagy vál-
tozások történtek. A csapat első 
bajnoki mérkőzését csupán július 
20-án játssza, ám a fellegvári csa-
pat az idényt akár egy újabb cím 
elhódításával kezdheti, amennyi-
ben holnapután a román szuper-
kupában hazai pályán legyőzi a 
Craiovát. Első hallásra nem tűnik 
lehetetlen küldetésnek, hiszen az 
oltyán együttes az elmúlt hetek-
ben a távozó játékosok (Gustavo Kí-
nába, Baluţă Csehországba igazolt) 
miatt kissé gyengült. A vasutasok-
nak azonban saját magukkal kell 
majd megküzdeniük: pontosabban 
azzal, hogy a szezon végén Kíná-
ba távozó Dan Petrescu helyett egy 
teljesen más mentalitású és a ta-
nítványaitól merőben más játékstí-
lust elváró edző érkezett.

A kolozsváriak vezetősége az új 
edző beiktatását követő sajtótájé-
koztatón sietett kijelenteni, hogy 
Edward Iordănescu volt az első 
a listáján, amikor megtudta, hogy 
Dan Petrescu a kínaiakkal tár-
gyal. A volt szövetségi kapitány, 
Anghel Iordănescu fia első nyilat-
kozata igencsak optimistára sike-
rült, ugyanakkor részben cáfol-
ta azokat a híreket, miszerint in-
kább Törökországba szeretett vol-
na szerződni: „azért vagyok itt, 

mert én is szerettem volna ide jön-
ni. Később érkeztem, mert az volt 
az elvem, hogy ameddig a kolozs-
váriaknak van edzőjük, én ne tár-
gyaljak senkivel a klubtól. A célom 
egybecseng a klub hagyományai-
val, hiszen szeretnénk megnyerni 
a bajnokságot, a kupát, természe-
tesen a szuperkupát is, és a nem-
zetközi kupaszereplést is fontos-
nak tartjuk. Újra kell szerveznünk 
a csapatot, kiegészíteni a keretet 
és nagyon jól felkészülni”.

Szakemberek szerint Dan 
Petrescut a CFR vezetői már idény 
közben meneszteni akarták, ami-
ért a csapat rendkívül defenzíven 
játszott, és nem a szemnek tet-
szetős játékot részesítette előny-
ben. Végül a csapat bajnokságot 
nyert, így Dan Petrescu is maradt 
a helyén, amíg Kínába nem szer-
ződött. A játékstílusról beszélve 
Edi Iordănescu kijelentette: „ami-
kor ide kerültem, sok minden jót 
örököltem. Vannak viszont dolgok, 
amelyeken javítanunk kell, máso-
kat megváltoztatnunk. Sokat kri-
tizálták a csapat játékát, ám végül 
is a végeredmény számít. Termé-
szetesen a legideálisabb az lenne, 
ha szépen játszol és ezzel együtt 
még kupákat is nyersz, de ezt nem 
mindig lehet összeegyeztetni. Ám 
ha végignéznek azokon az együt-
teseken, amelyeket edzettem, lát-
hatják, hogy szép focit játszottak”.

Edi Iordănescunak a CFR aján-
lata rendkívül előnyösnek ígérke-
zett, eddig ugyanis olyan csapa-
toknál dolgozott, amelyek nem tar-
toztak az élmezőnyhöz. Ráadásul 
a felkínált juttatás sem mellékes: 
a fellegvári alakulat vezetősége évi 
félmillió eurós fizetéssel csábította 
a szakembert Kolozsvárra.

A 39 éves edző karrierjének 
legfőbb kihívása ez, hiszen eddig 
olyan hazai csapatoknál ült a kis-
padon, ahol a nyugalom és a ki-
számíthatóság ritka madárnak 
számított. 2012-ben segítőként 
kezdte a Steauánál, majd ugyan-
ilyen beosztásban a Vasluinál. 
Edzőként dolgozott a Marosvásár-
helynél, a Pandúroknál (ezt a csa-
patot az Európa Ligába vezette), 
a CSKA Szófiánál, valamint leg-
utóbb az Astránál.

A legnagyobb kihívás a ve-
zetőség számára jelenleg a ke-
ret megerősítése, hiszen a nem-
zetközi megmérettetések nagy 
feladat elé állítják a csapatot. 
Néhány játékos, amely a tava-
lyi idényben kevés szerepet 
kapott a pályán (Balde, Rus, 
Luchin, Vlad, Nouvier), távo-
zott, érkezett viszont Rijekából 
egy 29 éves egyszeres váloga-
tott horvát középpályás (Males), 
Limassolból egy ifjúsági ro-
mán válogatott (A. Radu), a ko-
rábban a franciaországi Euró-
pa-bajnokságot a magyar csa-
pattal megjárt Lang Ádám, va-
lamint két csatár. Kérdés, hogy 
a török másodosztályból szer-
ződtetett (többnyire ismeret-
len csapatoknál játszó) kame-
runi tíz válogatottsággal ren-

delkező Ndip Tambe mennyi-
re tudja beváltani a hozzá fű-
zött reményeket. Mint ahogy az 
is, hogy az olasz másodosztály-
ból, az Entella Virtustól érkező 
Giuseppe de Luca milyen minő-
séget képvisel.

A múlt héten a kolozsvári ala-
kulat különben lengyelorszá-
gi edzőtáborban vett részt, ahol 
több barátságos mérkőzést is 
játszott, az előbb említett új já-
tékosok nélkül, őket ugyanis a 
klub nemrég igazolta. Ezért is le-
hetünk kíváncsiak arra, hogy a 
szombati szuperkupát a Craiova 
ellen a CFR milyen felállásban 
fogja kezdeni. És persze arra is, 
hogy az idény első kupáját meg-
nyeri-e a kolozsvári klub.

SOMOGYI BOTOND

Az oroszországi labdarúgó-világ-
bajnokság immár az utolsó mo-
mentumához érkezett. Számos 
statisztika készült és sok véle-
mény hangzott el az elmúlt napok-
ban. Lássunk közülük néhányat.

A videóbíró bevezetése – bár 
egyes játékosok és edzők bírál-
ták – egyértelműen bebizonyí-
totta, szükség van rá. Csökken-
tek a szimulálások – ez alól csu-
pán Neymar kivétel –, és a hibás 
döntések is jelentősen megcsap-
pantak.

A nyolcaddöntőkben 24 gól 
esett, a torna ezen szakaszában 
kereken hármas gólátlag szüle-
tett, csupán harmadszor sike-
rült ezt a határt elérni 1986 óta. 
A ’86-os vb-n 26, 1994-ben 25 ta-
lálat esett a nyolcaddöntőben, a 
többi tornán mindig három alatt 
maradt a gólátlag. A mélypont 
2006 volt, amikor Németország-
ban még a kétgólos átlag sem volt 
meg, a nyolc mérkőzésen csupán 
15 gól esett.

A csoportkör 48 találkozója so-
rán 2,54 találat született mérkő-
zésenként, míg a legjobb 16 kö-
zött lejátszott nyolc meccsen 

átlagosan pontosan három gól 
esett. Így a gólátlag 2.61-re emel-
kedett, amely már csak hat szá-
zaddal marad el a 2014-es vb-től. 
Ugyanakkor a mostani szám jobb, 
mint a 2002-es, a 2006-os és 2010-
es világbajnokságé.

A 11 város 12 stadionjában 
majdnem 3 millió néző tekintette 
meg az összecsapásokat. A nem-

zetközi szövetség (FIFA) azt is 
közölte a kimutatásában, hogy a 
hetedik, Szentpéterváron rende-
zett nyolcaddöntőn az eddigi 21 
világbajnokság összesítve átlépte 
a 40 milliós nézőszámot.

Kiugróan magas az öngólok és 
a tizenegyesek száma. Ugyanak-
kor a korábbi tornákhoz képest 
jóval kevesebb a piros lap. Az el-

múlt öt vb-n mindig legalább tíz 
játékos kapott piros lapot, ebből 
négy esetben pedig 17 felett volt a 
kiállítások száma (Oroszország-
ban az elődöntők szakaszáig csu-
pán négy piros lapot mutattak fel 
a bírók).

Összességében elmondható, 
a labdarúgó-világbajnokság óri-
ási népszerűségnek örvend. A 
legtöbb szurkoló természetesen 
orosz, viszont rengeteg volt a dél-
amerikai és a csoportból korán 
kiesett Németországot is sokan 
kísérték el.

A kimutatások szerint a cso-
portkörre értékesített 2.2 mil-
lió jegy felét a hazai, azaz orosz 
szurkolók kapták, a többit nem-
zetközi értékesítésre bocsátotta 
a FIFA. A hivatalos adatok szerint 
az Egyesült Államokból – amely-
nek válogatottja ki sem jutott a 
világbajnokságra – vásárolták a 
legtöbbet (97 ezer), utána Brazí-
liából (75 ezer) és Németország-
ból (72 ezer). De rengetegen kí-
sérték el kedvenceiket Kolumbiá-
ból, Argentínából és sokan érkez-
tek Mexikóból is. Ugyanakkor ér-
dekesség, hogy nem vb-résztve-

vő országokból is számos érdek-
lődő jutott el Oroszországba. Vol-
tak, akik Magyarországról men-
tek: egy kisebb csoport hét napot 
töltött az egykori cári fővárosban, 
amibe két csoportmeccset és egy 
kis városnézést is belesűrítet-
tek. Számukra ez volt a nyaralás, 
a nyári kikapcsolódás, amit imá-
dott sportáguknak szenteltek. 
De érkeztek Indiából, Kínából és 
több egzotikus országból is. Ezek 
voltak a vérbeli szurkolók. Ta-
lán fanatikusoknak is lehet ne-
vezni őket, hiszen a sport kedvé-
ért képesek voltak szabadságu-
kat is feláldozni, pénzt és energi-
át áldozni arra, hogy eljussanak a 
hőn szeretett sportáguk világbaj-
nokságára. Ők futball megszál-
lottjai, akik hajlandóak hónapo-
kig is spórolni, hogy megtapasz-
talhassák a sportág csúcsesemé-
nyének máshoz nem fogható él-
ményét. Az olimpia sokszínűsége 
vagy a technikai sportok benzin-
gőzös levegője is összehozza az 
embereket, ám a labdarúgás ere-
jével egyik sem ér fel.

EN-ÖSSZEFOGLALÓ

Szuperkupával indul az idény
Az oroszországi labdarúgó-világbajnokság árnyé-

kában egyes kelet-európai országokban lassan 

megkezdődnek a nemzeti bajnokságok is. Nálunk 

a szezon a július 14-én sorra kerülő szuperkupá-

val indul, amelyen a címvédő CFR a kupagyőztes 

Craiovával méri össze erejét.

Az orosz–horvát párharcban a házigazdák maradtak alul

Foci-vb: számok, érdekességek, megszállott szurkolók

Májusban a CFR bajnoki címet ünnepelt. Vajon szombaton a szuperkupát is elhódítja?
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