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M últ hét végén a hatodik he-
lyért vívott két mérkőzésre 
összpontosult a fi gyelem, 

hiszen három csapat is harcolt azért, 
hogy a legjobb hat közé kerülhessen. 
Végül a papírforma érvényesült, a 
Hermannstadt legyőzte Jászvásárt, a 
Viitorul pedig egy hosszú nyeretlen-
ségi sorozat után behúzta a kötelező 
győzelmet az FC Botoşani ellen. Így 
Hagiék ismét ott lesznek a rájátszás-
ban. A meccs után a játékosok úgy 
ünnepeltek a gyepen, mintha leg-
alábbis a bajnokságot nyerték volna 
meg.

Nagy szomorúság vagy inkább 
düh jellemezte viszont a Voluntari-ba 
érkezett fővárosi szurkolókat, akik 
kénytelenek voltak újabb kudarcot 
elkönyvelni. Az FCSB ugyanis a Con-
cordia Chiajna és a Dunărea Călăraşi 
után a harmadik kiesőjelölttel is 
döntetlent játszott. Mihai Teja csa-
patában hat hátvéd hiányzott sérü-
lés vagy eltiltás miatt, ezért az edző 
kénytelen volt rögtönözni. Az i-re a 
pontot a meccs után az tette fel, hogy 
Basarab Panduru szakkomentátor 
rávilágított: a Becalihoz hasonlóan 
makedón származású Teja is csak bá-
bu. A háttérben a tulajdonos mozgat-
ja a szálakat, a cseréket Becali súgja. 
Kimutatások szerint ugyanis Teja 
korábbi csapatánál, a Medgyesi Gaz 
Metannál 21 meccsen két alkalommal 
cserélt a szünetben, míg az FCSB-nél 
az eddigi öt mérkőzésen négyszer. 
Ráadásul köztudott, hogy a fővárosi 

csapatnál a szünetben való cserék 
szinte általánosnak mondhatók: 26 
mérkőzésen 21 alkalommal. Ennek 
tudatában akár az is kijelenthető, 
hogy bár a bukaresti csapatnak van 
az egyik – ha nem a legjobb – kerete, 
a bajnoki címért zajló küzdelemben 
valószínűleg alul fog maradni.

„A számos, szünetben történő 
érthetetlen csere összezavarja a játé-
kosokat, ugyanakkor az edző tekin-
télyét is csorbítja. Így nehéz ütőképes 
csapatot összerakni. Igaz viszont, 
hogy az FCSB sokkal hatékonyabban 
futballozik a nyílt játékot felvállaló 
csapatok ellen, ezért vele is számolni 
kell” – vélekedett Claudiu Niculescu 
egykori Dinamo-játékos, aki tavaly 

éppen a Voluntari menedzsereként is 
dolgozott.

A küzdelemből természetesen 
nem szabad kihagyni az oltyánokat 
sem, hiszen Devis Mangia csapata 
Mitriţă távozásával gyengült ugyan, 
de nem annyira, hogy a csapatot 
bárki is leírja. Ráadásul a klub körül 
egyelőre nincsenek gondnok, viták, a 
vezetőség pedig nem szól bele sem a 
cserékbe, sem az edző és a játékosok 
által végzett munkába. A bajnoki cím 
legnagyobb esélyeseként sokan még 
mindig a Kolozsvári CFR-t tartják. 
Igaz, a fellegvári alakulat az idény 
során ismét rekordot döntött: immár 
másodszor cserélt edzőt, és a rossz 
nyelvek szerint Alin Minteuan is csak 
ideiglenesen ül a vasutasok kispad-
ján. Még akkor is, ha a CFR harma-
dik csapatát is irányító, korábban a 
nagycsapatnál sokáig másodedző-
ként dolgozó tréner az előző három 
mérkőzésen három egygólos győzel-
met ért el. Legutóbb ismét a Sepsi 
OSK-val. Az egyesek által helytele-
nül, részben viccesen romániai ma-
gyar derbiként emlegetett mérkőzés 
különben a háromszékiek részéről 
volt részben tét nélküli. A szentgyör-
gyi együttes már korábban bebiztosí-
totta helyét a legjobb hatban. A csa-
pat számos alapemberét is kénytelen 
volt nélkülözni, így nem csoda, hogy 
az egyik vezetőségi tag így fogalma-
zott: „hosszú idő után ez volt az első 
reggel, hogy nem idegeskedve, gyo-
morremegéssel keltem fel”.

Amúgy a Kolozsvár–Sepsi mér-
kőzés különösebb feszültség nél-
kül zajlott le, érthetetlen volt, miért 
mozgósítottak olyan sok rendőrt az 
összecsapásra. Mintha legalábbis 
a Dinamo- vagy az U-ultrák elleni 
„harcra” készültek volna. A stadi-
onban sem hallatszottak magyar-
ellenes rigmusok, pedig akár ok is 
lehetett volna rá. Ám a CFR román 
szurkolói valószínűleg nem értették a 
skandálásokat. Annál inkább a vas-
utasok magyar drukkerei, akik jóle-
sően hallották a vendégszektorból, 
hogy „lesz, lesz, lesz, Kolozsváron 
ismét magyar szurkolás lesz” vagy 
hogy „lesz még Erdély Magyarorszá-
gé”. És hogy az érzés ne maradjon 
egyedi, az új lebonyolítási rendszer 
miatt az egész néhány nap múlva 
ismétlődni fog: a listavezető CFR a 
hatodik helyen álló Sepsit fogadja a 
hét végén a Gépész utcai stadionban.

Diószegi László, a háromszékiek 
tulajdonosa a Digi Sportnak adott 
interjújában elégedetten nyilatkozott 
a csapat teljesítményéről (kevésbé 
a kolozsváriak ellen nyújtott játék-
ról), és próbálta tompítani a magyar 
kormány által a szentgyörgyieknek 
juttatott támogatásról kíváncsiskodó 
román műsorvezetők tendenciózus 
kijelentéseit. Arra a kérdésre pedig, 
hogy a támogatások tükrében „ma-
gyar csapatként” szeretné-e meg-
nyerni a román bajnokságot, kijelen-
tette: azzal, hogy a csapat teljesítette 
a szezon elején kitűzött célt, a há-

romszéki együttes már meg is nyerte 
a bajnokságot.

Az alapszakasz lezárultával 
egyébként ismét feleződnek a pon-
tok, a csapatok közelebb kerülnek 
egymáshoz, az első három hely kö-
zött csupán három pont van, így a 
harc is ádázabb lesz. Ráadásul az 
előbb említett új lebonyolítási rend-
szer miatt a listavezetőnek a play-off  
utolsó fordulójában idegenben kell 
játszania a második helyen álló csa-
pattal. Ez azt jelenti, hogy a CFR az 
utolsó mérkőzésen az FCSB ellen lép 
majd pályára a Naţional Arenában.

Nyilván a kiesés elkerüléséért is 
nagy harc várható. Jelenleg a három 
utolsó csapatot tartják a legesélyte-
lenebbnek, ám a Bergodi által ve-
zetett Voluntari az utóbbi időben jó 
eredményeket ért el, így akár megle-
petést is okozhat. A hetedik helyért, 
a play-out „bajnoki címéért” is meg 
kell majd küzdeni: ha nem másért, 
a televíziós jogok által biztosított 
pénzjutalom érdekében. Ahogy a fel-
sőházban a CFR, a CS U Craiova és az 
FCSB, úgy az alsóházban a Jászvá-
sári Poli, az FC Botoşani és a Dinamo 
küzd meg az első helyért.

„Bajnok lett” a Sepsi OSK
Kezdődik az ádáz harc a rájátszásban
• Tegnap este véget ért az 
alapszakasz a labdarúgó 
1. Ligában, és kiderült, kik 
harcolnak a bajnoki címért, 
illetve mely együttesek 
küzdenek a bennmaradá-
sért. Az erdélyi magyar 
szurkolók másfél hét alatt 
három CFR–Sepsi meccs-
nek is örvendhetnek.

CFR: káosz a vezetésben? 

A kolozsvári együttes tartja magát a „hagyományokhoz”, futószalagon 
cseréli az edzőket. Legutóbb a csapattal első helyen tanyázó Conceicaót 
menesztette. A portugál edző bukását immár másodszor is az Astra okoz-
ta, amely ellen 2009 novemberében is utolsó meccsét vívta első erdélyi 
mandátuma végén. A luzitán szakember 2015-ben tért vissza Kolozsvárra, 
2016-ban megnyerte a Román Kupát, ám a szezon végén a csődvédelem 
alatt álló, jó játékosait elvesztő klubot elhagyta. Harmadszor tavaly nyá-
ron, az alig három meccs után menesztett Edi Iordănescu helyére érkezett. 
A bajnokságban jó eredményeket ért el, ám a luxemburgi Dudelange elleni 
kettős vereség kiütötte a biztosítékot a vezetőségnél. Menesztése már 
akkor is szóba került, ám Neluţu Varga, a klub főrészvényese nem akarta 
kiadni Conceicao hátralévő fizetését, ezért elmaradt a szerződésbontás. 
Azóta Conceicaót csak az eredmények védték meg, februárban viszont 
azok is elmaradtak. A vezetőség néhány hete Alin Minteuanra, a tartalék-
csapat edzőjére bízta a csapatot, de egyesek tudni vélik, hogy a vasutasok 
kispadjáról nemsokára ismét Dan Petrescu dirigál majd.

A CFR és a Sepsi OSK egymás 
ellen fejezte be az alapszakaszt. 
A rájátszás első fordulójában 
ismét összecsapnak
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