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K étségtelen, hogy az utóbbi 
évek legkiélezettebb küzdel-
mének lehetünk szemtanúi a 

hazai labdarúgás második vonalá-
ban. A dobogós helyekért a nagy ha-
gyományokkal rendelkező klubok, 
mint a Petrolul Ploiești és a Kolozs-
vári U, vagy a feljutásra az utóbbi 
két idényben is pályázott Chindia 
Târgoviște mellett két Ilfov megyei 
kiscsapat, az éllovas Sportul Snagov 
és a második Academica Clinceni is 
versenyben van.

A szezon kezdetén kevesen szá-
mítottak arra, hogy az őszi idény 
végén a Bukarest szomszédságá-
ban található csapatok végeznek 
az élen. Leginkább érvényes ez a 
Sportul Snagovra, amely a nyáron 
komoly csapatépítésen esett át, a 
klub szakmai stábjába pedig a fi atal 
és eltökélt Bálint László vezetőedző 
került. A 39 éves, brassói származá-
sú szakember tapasztalt és elismert 
trénernek számít az alsóbb osztá-
lyokban. Az előző szezonban a má-
sodosztályos, azóta felbomlott Ma-
rosvásárhelyi ASA, majd a 3. ligás 
FK Csíkszereda edzője is volt.

Tudták, mire képesek

Megkeresésünkre úgy nyilatkozott, 
hogy már az idény elején azt ter-
vezték, megpróbálnak meglepetést 
szerezni a bajnokságban és az első 
helyekért fognak küzdeni. „Persze 
ez a szezon kezdetekor még esélyte-
lennek tűnt, fi gyelembe véve, hogy 

milyen nagy nevű csapatok vannak 
a mezőnyben. Mi azonban hittünk 
magunkban, mivel nagyon jól sike-
rült a nyári felkészülésünk, továbbá 
kiváló játékosokat sikerült leiga-
zolnunk. Így erős keretet tudtunk 
kialakítani, a csapat pedig sokak 
várakozását felülmúlva teljesített az 
őszi szezonban. Minket viszont nem 
lepett meg a menetelésünk, hiszen 
tudtuk, milyen keményen dolgoz-
tunk, miközben a klub belső prob-
lémáival is meg kellett küzdenünk” 
– mondta Bálint László.

Máshol szeretnék folytatni

Mint ismertette, a Sportul Sna-
govnak anyagi gondjai vannak, 
emellett rosszak a felkészülési kö-
rülményeik és a stadion is gyenge 
állapotban van. „Nyilvánvaló, hogy 
a szezon második felére változások-
ra lesz szükség az együttes háza tá-
ján. Éppen ezért a vezetőség tárgya-
lásokat folytat annak érdekében, 
hogy a csapatot a téli szünetben egy 
másik városba helyezzük át, egy 
olyan településre, ahol biztosítottak 
a megfelelő körülmények a siker-
hez. Amennyiben sikerül megoldani 
ezt a helyzetet, a tavaszi szezonra 
vonatkozóan átfogalmazzuk a cél-
kitűzésünket, hiszen ellenkező eset-
ben a Snagov már nem tud verseny-
ben maradni a feljutásért.” Bálint 
László hozzátette, természetesen így 
is küzdhetnek, de ha sikerülne is 
feljutniuk az élvonalba, a klub szer-
vezési és infrastrukturális hiányos-

ságai miatt a Sportul Snagovnak, a 
jelenlegi körülmények között nincs 
keresnivalója az 1. Ligában.

A szakvezető mégis reményét 
fejezte ki, hogy a klubvezetők mi-
hamarabb megoldást találnak 
ezekre a gondokra, és tavasszal egy 
olyan városban folytathatják, ahol 
minden támogatást megkapnak. 
Továbbá fontos, hogy anyagi prob-
lémáik is megoldódjanak, ezáltal 
nyugodtan tudjanak készülni a 
folytatásra. A téli szünetben szeret-
nének új játékosokat is igazolni, de 
számukra az a legfontosabb, hogy 
megtartsák azt a keretet, amely a 
szezon első felében hozzájárult a 
remek eredmények eléréséhez. Ez 
viszont nem lesz könnyű, hiszen 
sok játékosnak kedvező ajánlata 
van más kluboktól. Az edző elis-
merte, a szezon folyamán őt is több 
helyről megkeresték, de teljes erő-
bedobással a Snagovnál lévő mun-
kára koncentrált, számára ugyanis 
elsőbbséget élvez, hogy jelenlegi 
csapatánál fejezze be a szezont.

Az ellenfelek a favoritok

Meglátása szerint a Kolozsvári U 
és a Petrolul Ploiești a legnagyobb 
esélyesek a feljutásra, hiszen ezek 
a csapatok a legjobb körülmények 
között készülhetnek. Az utóbbi idő-
ben szigorításokat vezettek be az 
élvonalbeli részvételt illetően, így 
feljutás esetén még a Chindia Târ-
govișténak is nehéz lesz megfelelnie 
a követelményeknek. Úgy véli, sokan 

azonban nem veszik számításba az 
Academica Clinceni-t, amely fi atal 
játékosokkal rendelkezik és szép fut-
ballt játszott, a bajnokság végén pe-
dig akár meglepetést is okozhat. 

Bálint László közölte, a tavalyi 
szezonhoz képest nőtt a bajnokság 
színvonala annak köszönhetően, 
hogy több nagy hagyománnyal 
rendelkező klub van a mezőnyben. 
Ezáltal érdekfeszítőbb lett a bajnok-
ság, és legalább e csapatok szintjén 
a fi zetések is növekedtek. Éppen 
ezért, főleg a Petrolulnál és a Ko-
lozsvári U-nál több 1. ligás tapaszta-
lattal rendelkező játékos is vállalta a 
másodosztályos szereplést.

Arra a kérdésünkre, hogy mi 
lesz a döntő szempont a feljutásért 
folytatott küzdelemben, a szakve-
zető elmondta, sok minden múlik 
azon, hogy miként kezelik a hosz-
szú téli szünetet, mire fektetik a 
hangsúlyt a felkészülés során, és 
milyen igazolásokat hajtanak vég-
re. Továbbá a visszavágó-sorozat 
folytatásakor fontos szempont a jó 
eredmény, hiszen az élmezőnyben 
nagyon szoros a küzdelem, és min-
den egyes elveszített pont sokat 
számíthat a végelszámolásnál, így 
azok a csapatok harcolják majd ki 
a feljutást, amelyek a legkeveseb-
bet hibáznak.
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Kiélezett küzdelem a feljutásért
Az élen telel a Bálint László vezette Sportul Snagov a labdarúgó 2. Ligában
• Az őszi szezon lejártá-
val elképesztően szoros a 
másodosztályos labdarú-
gó-bajnokság élmezőnye. 
Ugyanis az első és az 
ötödik helyezett csapa-
tot mindössze két pont 
választja el egymástól, 
így tavasszal nagy küzde-
lem várható az élvonalba 
jutást biztosító első két 
helyért, illetve az osztá-
lyozót jelentő harmadik 
pozícióért. Sokak meg-
lepetésére a téli szünet-
ben a Bálint László által 
irányított Sportul Snagov 
vezeti a bajnokságot. 
A brassói szakembert 
csapata nagyszerű mene-
teléséről, kilátásairól és 
a 2. Liga jelenlegi helyze-
téről kérdeztük.
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A klub anyagi és szervezési 
hiányosságai ellenére Bálint László 
remek eredményeket ért el csapatával

▾   KORÁBBI  FELVÉTEL:  GECSE NOÉMI

1. Sportul Snagov 21 14 4 3 35–14 46
2. Academica Clinceni 21 15 0 6 41–15 45
3. Petrolul Ploieşti 21 14 3 4 43–19 45
4. Kolozsvári Universitatea 21 13 5 3 47–15 44
5. Chindia Târgovişte 21 13 5 3 41–23 44
6. FC Argeş 21 12 5 4 36–19 41
7. CS Mioveni 21 10 4 7 33–21 34
8. ACS Energeticianul 21 8 5 8 30–26 29
9. Aradi UTA 21 8 5 8             32–30       29
10. Pandurii Târgu Jiu 21 8 4 9 36–33 28
11. Temesvári ASU Poli 21 7 4 10 18–23 25
12. Temesvári Ripensia 21 6 7 8 25–31 25
13. Bukaresti Daco-Getica 21 5 9 7 29–31 24
14. Nagyváradi Luceafărul 21 6 5 10 24–39 23
15. Bákói Aerostar 21 6 4 11 32–39 22
16. Bukaresti Metaloglobus 21 6 3 12 16–43 21
17. Konstancai Farul  21 6 2 13 29–42 20
18. CS Baloteşti 21 5 4 12 21–41 19
19. Dacia Unirea Brăila 21 2 6 13 19–55 12
20. Temesvári ACS Poli 21 2 4 15 17–45 10

• A L A B DA R Ú G Ó 2 .  L I G A Á L L Á S A :




