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A Bálint László edzette Snagovi 
Sportul telel a másodosztályos 

labdarúgó-bajnokság összetettjének 
élén, miután a hétvégi 21. fordulóban 
4-0-ra megnyerte a Mioveni elleni 
kiszállását, az addigi éllovas Târgo-
viștei Chindia viszont 3-1-re kikapott 

a Kolozsvári Universitatea vendége-
ként. Az élmezőnyben a harc így is 
rendkívül kiélezett, hiszen egy-egy 
pont választja csak el egymástól a 
Liga 2 tabellájának top ötösét, ráadá-
sul a középmezőny is szoros közelség-
ből üldözi őket.

Bálint László a Sptfm.ro-nak úgy 
vélekedett, hogy a határozottságuk 
vezetette sikerre őket, mert bár voltak 
nehézségeik, végig arra összponto-
sítottak, hogy a Petrolullal szemben 
korábban „elveszített” pontjaikat 
visszaszerezzék. Elmondása szerint 
improvizálnia kellett a keret összeállí-
tásakor, de az a konstans teljesítmény, 
amit a szezon eddigi összecsapásain 
mutattak jól tükrözi az együttesüknél 
végzett munkát. „Nem akarok szerény-
telennek tűnni, de én mindig a legjobb 
akarok lenni. Sokban számítunk Elek 
Róbertre, aki felépült a sérüléséből, 
visszatérhet a pályára, és erősebb, 
mint korábban. Most egy viszonylag 
nyugodt telünk lesz, de a klubnak el 
kell döntetnie, hogy milyen úton ha-
ladjon tovább. Remélem, hogy a baj-
nokság végén is az élen leszünk majd” 
– mondta az edző.

Az erdélyi együttesek közül eköz-
ben a Kolozsvári Universitatea lett 
az, amelyiknek sikerült megközelíte-

nie a feljutást jelentő első két helyet, 
miközben az Aradi UTA, a Temesvá-
ri ASU Poli és a Temesvári Ripensia 
a középmezőnyben telel. Utóbbi a 
kiesés ellen menekülő Nagyváradi 
Luceafărul ellen nyert hétvégén 2-0-
ra hazai pályán, míg az ASU Poli az 
Energeticianullal szemben elért gól 
nélküli döntetlennel szerzett pontot. 
A Maros-partiak is remiztek, 1-1-gyel 
zártak a Konstancai Farul vendége-
ként, de a találkozó érdekességét a 
lefújás előtt jegyezték, amikor is az 
aradiakat edző Ionuț Popa a 93. perc-
ben csereként pályára küldte a mind-
össze 14 éves és kilenc hónapos Alin 
Vulturart, aki ezáltal minden idők leg-
fi atalabb futballistájává vált a hazai 
első két ligában. A legendás Nicolae 
Dobrin korrekordját döntötte meg, aki 
1962 július elsején 14 évesen és 10 hó-
naposan debütált a hazai élvonalban.

Ebben a szünet előtti utolsó for-
dulóban jegyezték a pontvadászat 
csúcseredményét is, a Bákó ugyanis 
9-1-re verte otthon a Bukaresti Metalo-
globust. A két csapat a bennmaradá-
sért van versenyben, mint ahogyan a 
Farul, a Balotești, a Brăila és a mind-
össze tíz ponttal sereghajtó Temesvári 
ACS Poli is a kieséstől fenyegetve várja 
a február végi folytatást.

Éllovasként telel Bálint László csapata a Liga 2-ben

 » „Most egy 
viszonylag nyu-
godt telünk lesz, 
de a klubnak el 
kell döntetnie, 
hogy milyen úton 
haladjon tovább. 
Remélem, hogy 
a bajnokság 
végén is az élen 
leszünk majd” 
– nyilatkozott 
Bálint László, a 
Snagovi Sportul 
edzője.

A LIGA 2 ÁLLÁSA
  1. Snagov 21144335-14 46
  2. Clinceni 21150641-15 45
  3. Petrolul 21143443-19 45
  4. Kolozsvári U 21135347-15 44
  5. Târgoviște 21135341-23 44
  6. Argeș 21125436-19 41
  7. Mioveni 21104733-21 34
  8. Energeticianul 2185830-26 29
  9. UTA 2185832-30 29
10. Pandurii 2184936-33 28
11. ASU Poli 21741018-23 25
12. Ripensia 2167825-31 25
13. Daco-Getica 2159729-31 24
14. Luceafărul 21651024-39 23
15. Bákó 21641132-39 22
16. Metaloglobus 21631216-43 21
17. Farul 21621329-42 20
18. Balotești 21541221-41 19
19. Brăila 21261319-55 12
20. ACS Poli 21241517-45 10
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Menesztették a Tölgyek
kapitányát
A Román Rögbiszövetség menesz-
tette hétvégén a francia Thomas 
Lievemont-t a válogatott szövetségi 
kapitányi tisztségéből. A szervezet 
egyoldalúan bontotta fel az alig pár 
hónapja kinevezett szakemberrel 
a szerződést, mert meglátásuk 
szerint nem teljesítette vállalásait, 
és emiatt a csapat nem érte el a 
kitűzött céljait. Irányítása mellett 
ugyan a „Tölgyek” 36-6-ra legyőzték 
novemberben Portugália legjobbja-
it ahhoz, hogy bennmaradjanak a 
európai bajnokság másodosztályá-
ban, utána viszont 31-5-re kikaptak 
az Egyesült Államok legjobbjaitól, 
majd pedig 27-20 arányban Uruguay 
is legyőzte őket barátságos mérkő-
zésen. A hazai szervezet egyelőre 
még keresi Lievemont utódját.
 
Kiesett a Torda
A Bukarest CSM kiejtette a Tordai 
Potaissát a férfi  kézilabdázók 
Román Kupájában. A hétvégén 
rendezett nyolcaddöntőkben a 
fővárosi csapat idegenben lépett 
pályára, ahol a 24-24-re végződött 
rendes játékidő után büntetőkkel 
múlta felül 27-26-ra az erdélyi rivá-
list. Az élvonalbeli csapatok közül 
lapzártánkig továbbjutott még a ro-
mán bajnok Dinamó is – a másod-
osztályos Segesvárt búcsúztatta 
44-27-es győzelemmel –, miközben 
a másodosztályos csapatok közül a 
Craiova és a Vaslui is pályára lép-
hetnek majd a negyeddöntőkben.
 
BL-ötödikként zártak
a házigazdák
A Bukaresti CSM férfi csapata és a 
Kolozsvári Universitatea Dinamo 
női együttese is az ötödik helyen 
zárta a cselgáncsozók Bukarestben 
rendezett Bajnokok Ligáját. A férfi -
mezőnyben a serleg a portugál 
Lisszaboni Sportinghoz került, 
míg a női kategóriában a francia 
Flam 91 Longjumeau Massy nyert. 
A bukaresti esemény lapzártánk 
után az Európa Liga küzdelmeivel 
zárult. Ebben a sorozatban a Piteș-
ti-i CSM és a Dévai SCM képviselte 
a házigazda Romániát.
 
A Rapidé lett a Román Kupa
Története első Román Kupáját 
ünnepelte tegnap női vízilabdában 
a Rapid. A bukaresti együttes veret-
lenül zárta a két tornát, amelynek 
döntő mérkőzésén a helyi rivális 
Steauával játszott 6-6-os döntet-
lent. A giulești-ek 16 ponttal zártak 
az összetett élén, mögöttük a 
Steaua 13, a Dinamo 6, az korábban 
egyeduralkodó Nagyváradi Crișul 
Torpi pedig nulla ponttal végzett.
 
Csíkkarcfalván is játszanak
a kupáért
Véglegesítették a jégkorong-Román 
Kupa mérkőzéseinek időpontjait, 
így az idei torna csoportmérkő-
zéseit december 19-én, 20-án és 
21-én játsszák le, hogy aztán egy 
pihenőnapot követően december 
23-án lépjenek pályára a döntő-
ben. Az idei seregszemlének, mint 
ismeretes, a címvédő Csíkszeredai 
Sportklub adhat otthont, de a szö-
vetség hétvégi közleménye alapján 
nemcsak a hargitai megyeszék-
helyen, hanem Csíkkarcfalván is 
lesznek meccsek. 

LIGA 1: A KOLOZSVÁRI CFR A KÉNYSZERCSERÉK ELLENÉRE IS SZERZETT PONTOT A MEDGYES ELLEN

Pontmentéssel járó sérüléshullám

Balszerencse. Ciprian Deacnak (a labdával) ismét sérülés miatt kellett lesétálnia a pályáról

Megbotlott hazai közönsége 
előtt a Kolozsvári CFR, de a 
medgyesiek elleni döntetlen 
ellenére az élvonalbeli labda-
rúgó-bajnokság összetettjének  
élén maradt.

 » V. NY. R.

A Kolozsvári CFR kétgólos hát-
rányból egyenlített szombat 
este hazai pályán a Medgye-

si Gaz Metan ellen, de a hajrában 
kihagyott büntető miatt csak 2-2-es 
döntetlennel zárt az élvonalbeli lab-
darúgó-bajnokság 19. fordulójában.

A címvédő fellegváriakat edző 
Antonio Conceicao feladatát igen-
csak megnehezítette, hogy a szünet 

előtt Țucudeant, Deacot és Moutin-
hót is le kellett cserélnie, de a 32. 
percben pályára küldött Omrani 
végül szerencsés döntésnek bizo-
nyult, mert az ő duplájával mentett 
pontot az együttes. A büntetőt aztán 

a ráadáspercekben Ioniță harcolta 
ki, de Culio a kapufát találta el a 
tizenegyesből. A lefújást követő-
en kiderült, hogy Țucudean – akit 
rosszulléte miatt a kórházban vizs-
gáltak ki – egészségügyi állapota 
rendben van, ugyanakkor Deac és 
Moutinho sérülésének a súlyossá-
gáról lapzártánkig nem érkeztek 
hírek, ezért még nem tudni, hogy 
pályára léphetnek-e a soron kö-
vetkező, Viitorul elleni meccsen. 
Emiatt tehát még aggódhatnak a 
Szamos-partiak, az elveszített két 
pont miatt viszont már kevésbé, a 
csapat ugyanis 40 pontjával az ösz-
szetett élén maradt.

Döntetlennel zárult a forduló 
másik szombati meccse is a Her-
mannstadt és a Dinamo között, az 
1-1-gyel végződött találkozó után 
pedig a szebeni újonc továbbra is 
három ponttal előzi meg a kieső-
helyek közelében tanyázó fővá-
rosi „kutyákat”. Ma a Sepsi OSK 
is pályára lép – 17.30-kor fogadja 
a Botoșani-t –, hogy aztán Craio-
va–Voluntari (20 óra) összecsapás 
körvonalazza a táblázat állását a 
19. forduló után.

 » A hétvégi 
mérkőzésen 
rosszullétre
panaszkodó 
George Ţucudean 
már jól van.
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Kolozsváron fogadja Románia a feröerieket

Kolozsváron, a CFR fellegvári stadionjában fogadja Románia labdarúgó-válogatottja március 
26-án este a Feröer-szigetek legjobbjait a 2020-as Európa-bajnokság csoportselejtezőjének első 
hazai mérkőzésén. Az F csoportba sorolt piros-sárga-kék együttes a kvalifi kációs szakaszt három 
nappal korábban Svédország vendégeként kezdi meg, hogy aztán júniusban Norvégia és Málta 
ellen játsszon idegenben, majd pedig szeptemberben Spanyolországot fogadja a 2019. novem-
ber 18-án záruló selejtezők során. Románia együttese utoljára tavaly novemberben szerepelt 
a CFR arénájában, akkor barátságos meccsen győzte le 2-0-ra Törökország legjobbjait. A hazai 
sportági szövetség hétvégén azt is bejelentette, hogy a jövő évi ifjúsági Európa-bajnokságra 
készülő U21-es válogatott a júniusi torna előtt Spanyolországban edzőtáborozik majd, ahol a 
házigazdák korosztályos csapatával már biztosan játszani fog egy felkészülési mérkőzést.




