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A konstancai Viitorul labdarú-
gócsapatával lett teljes a Liga 1 
felsőházának mezőnye a ráját-
szására. A playoffb  a korábban 
az alapszakaszgyőztes Kolozs-
vári CFR, valamint az FCSB, 
a Craiova, az Astra és a Sepsi 
OSK is jegyet váltott, utóbbi 
pedig a folytatásban szeretné 
„megbolondítani” ellenfelei 
védelmét.

 » VÁSÁRHELYI-NYEMEC RÉKA

A Viitorullal lett teljes a hazai él-
vonalbeli labdarúgó-bajnok-
ság felsőházának mezőnye a 

rájátszásban, miután a konstancai 
együttes az alapszakasz utolsó for-
dulójában 1-0-ra legyőzte otthon 
közvetlen riválisát, a Botoșani-t. Ez-
zel a találkozóval egy időben játszot-
ták a Hermannstadt–Iași mérkőzést 
is, de mivel a szebeniek ezt 2-0-ra 
megnyerték, a jászvásári csapatot 
már a Botoșani esetleges egyenlíté-
se sem segítette volna a playoffb  a. A 
lapzártánk után rendezett Craiova–
Astra meccs eredményétől függet-
lenül 34 ponttal a nyolcadik helyen 
zárt, mint ahogyan a Botoșani (36 
pont), a Dinamo (32), a Hermanns-
tadt (32), a Medgyes (31), a Călărași 
(24), a Voluntari (21) és a Chiajna (18) 
is az alsóházban folytatja a harcot az 
élvonalban való bennmaradásért.

Vasárnapi győzelmével a Viito-
rul 38 ponttal, az ötödik helyen 
zárta az alapszakaszt, de bár a ta-
bellán megelőzte a sepsiszentgyör-
gyi Sepsi OSK-t, a háromszékiek 
playoff szereplése már korábban 
bizonyossá vált. Nem is okozott így 
problémát, hogy aznap este 1-0-ra 
kikaptak Kolozsváron a címvédő és 
alapszakaszgyőztes CFR-től, mert 
37 pontjuk elegendő volt a hato-
dik helyre. A sporttörténelmi sikert 
már korábban „megünnepelték”, 
de ahogyan azt Csinta Samu, a klub 
elnöke lapunknak nyilatkozta, még 
mindig „csipkedik magukat”, hogy 
elhiggyék. „Ettől függetlenül nem 
tartom a dolgot érdemtelennek. 
Sokan mondták, hogy a Medgyes 
kaparta ki nekünk a gesztenyét, 
ami részben igaz, de azért 37 pon-
tot mégis sikerült összeszednünk a 
bajnokságban, tehát teljes egészé-

GHEORGHE HAGI CSAPATÁVAL LETT TELJES A LABDARÚGÓ-BAJNOKSÁG FELSŐHÁZÁNAK MEZŐNYE A RÁJÁTSZÁSRA

Új téttel folytatódik a Liga 1 pontvadászata

Feszültségmentesen. A CFR és a Sepsi OSK összecsapása új jelentőséget kap a folytatásban

 » „Ezt a csa-
patot most már 
senki sem úgy 
kezeli, hogy csu-
pán a bennmara-
dásra alkalmas, 
hanem ennél 
többet, jobbat 
várnak el tőle” 
– mondta Csinta 
Samu, a Sepsi 
OSK klubelnöke.

ben nem lehet a szerencse számlájára 
írni. Én úgy érzem, megszolgáltuk” 
– mondta. A felsőházban még a Ko-
lozsvári CFR, az FCSB, a Craiova, az 
Astra és a Viitorul lesz versenyben a 
bajnoki címért és az európai kupasze-
replést biztosító helyekért, és mivel 
a rájátszás az alapszakaszban gyűj-
tött pontokat megfelezik, az eddig is 
szoros különbségek még tovább csök-
kentek. A Sepsi OSK 19 pontról foly-
tatja, akárcsak a Viitorul, miközben 
az élen a CFR 27 ponttal maradva, 
kétpontos előnyt őriz a felezés után 
felfele kerekítve 25 pontot továbbvivő 
FCSB előtt. Ők és várhatóan a Craio-
va harcolnak majd az elsőségért, de 
ahogyan azt Csinta Samu leszögez-
te: ők sem állnak félre a hátralévő tíz 
mérkőzés során. Megszűnt viszont a 
nyomás, hiszen a szezon elején még 
csak magabiztos bennmaradást célzó 
együttes a playoffb  a jutással immár 
felszabadultan futballozhat.

Drágán adják a bőrüket
Csinta bevallása alapján a CFR elle-
ni meccs napján történt meg először, 
hogy nem érzett feszültséget. „Rá 
kellett jönnöm, hogy ez így lehet az 
egész tavasz folyamán, hiszen most 
egy egészen más tétre menő játék 
következik. A csapatot is képesnek 
tartom arra, hogy akár a hatodiknál 
jobb helyen végezzen, és a csapaton 
is érzem, hogy feljebb tör, nem elég-
szik meg a jelenlegi pozícióval. Vár-
juk, hogy felépüljenek a sérültjeink, 
és azt hiszem, olyan csapatunk van 

és lesz, amely bárkit meg tud verni. 
Egyrészt drágán fogjuk adni a bő-
rünket, és az is biztos, hogy megcé-
lozzuk a negyedik helyet” – mondta. 
Megjegyezte, az európai kupasze-
replés lehetőségét egyelőre csak el-
méleti síkon kezelik, meggyőződése 
ugyanis, hogy nincs keretük a nem-
zetközi porondon való szerepléshez, 
és talán szerkezetileg sincsenek még 
felkészülve egy ilyen megmérettetés-
re. Hozzátette ugyanakkor, hogy ha 
mégis sikerülne kiharcolni, akkor 
természetesen nem fognak félre áll-
ni. „De jelenleg nem foglalkozunk 
ezzel. Most azzal foglalkozunk, hogy 
minél jobban futballozzunk. Én igen 
bízok abban, hogy Nouvier és Tandia 
felépülésével meg Floresszel három 
olyan futballistánk lesz, akik révén 
talán még a játékunk is átalakul. 
Sokkal direktebbé, közvetlenebbé, 
veszélyesebbé tud válni. Én el tu-
dom képzelni, hogy ez a hármas egy 
olyan trió legyen, amelyik meg tudja 
bolondítani az ellenfél védelmét. Na-
gyon nagy potenciált látok bennük. 
De talán egy hónap múlva, Fülöp is 
ismét játszhat, és Simonovski is visz-
szatér, így lesznek variációs lehető-
ségek” – mondta, rámutatva, hogy 
vasárnap a sérülések és eltiltások 
miatt a kezdőcsapatuk több mint fele 
hiányzott Kolozsváron. A folytatásra 
viszont látványosabb, veszélyesebb 
és erősebb játékot vár, reméli, hogy 
a nyomás megszűnése olyan típusú 
„kreatív energiát” szabadít fel a fut-
ballistáikban, amelyek akár még a 

csapat arculatát is megváltoztatja. 
„Mindenképp olyan ellenfél leszünk, 
amelyikkel számolni kell” – szögezte 
le Csinta.

Emelkedő elvárások
Ezt úgy tűnik, hogy a szurkolók is el-
várják, mert mint érdeklődésünkre 
Csinta elmondta: megnőttek irányuk-
ban az elvárások. „Amikor az ősz fo-
lyamán egy jó periódusnak köszönhe-
tően a harmadik helyen voltunk, majd 
utána mondhatni természetszerűen 
jött egy hullámvölgy, elég rendesen 
rosszallották a szurkolók. Volt néhány 
józan hang is, amelyek a közösségi ol-
dalon azt írták, hogy egy évvel ezelőtt 
még örültünk volna, hogyha egyálta-
lán bennmaradunk az élvonalban, és 
annak sem volt túl nagy realitása. De 
ilyen az ember, ha hozzászokunk egy-
fajta jobb világhoz, magasabb kom-
fortfokozathoz, nyilván az elvárása-
ink is megnőnek. Ez történik most is. 
Ezt a csapatot most már senki sem úgy 
kezeli, hogy csupán a bennmaradásra 
alkalmas, hanem ennél többet, jobbat 
várnak el tőle. Nem tudom, hogy meg 
tudunk majd teljesen felelni ezeknek 
a megnövekedett elvárásoknak, de 
ezerrel arra törekszünk” – fogalma-
zott a Sepsi OSK elnöke.

Elárulta ugyanakkor azt is, hogy a 
jó eredményeik ellenére nem nőtt ará-
nyosan a nézőszámuk is. Ezt részben a 
hullámvölgynek tudja be, de szerinte 
a stadionjuk is korlátot jelent. „Renge-
teg tennivaló van” – állapította meg. 
Bizakodó ugyanakkor a folytatást il-
letően, mert mint rámutatott: azáltal, 
hogy a playoffb  a jutottak, most idő-
ben megalapozhatják a klub elkövet-
kezendő éveit. „Nyugodtan, békésen, 
türelmesen szét tudnak nézni az arra 
hivatottak a játékospiacon. Sokkal 
tudatosabban, kiegyensúlyozottab-
ban lehet kitalálni a következő szezon 
csapatát, mert nincs sürgetés, nincs 
veszélyhelyzet. Ha ezt sikerül megte-
remtenünk, akkor további két-három 
évre minimum megteremtettük a 
magunk biztonságát. Remélem, hogy 
nem fogjuk elszalasztani ezt a lehető-
séget” – mondta Csinta Samu.

A Sepsi OSK különben szombaton 
újra a CFR-rel játszik Kolozsváron a rá-
játszás első fordulójában, míg a Craio-
va az Astrát, az FCSB pedig a Viitorult 
fogadja a felsőházban. Az alsóházban 
Dinamo–Călărași, Hermannstadt–
Medgyes, Iași–Voluntari és Botoșani–
Chiajna párosítás szerint kezdenek.
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 » RÖVIDEN

Kiegyenlített a Gyergyói HK a Debrecen elleni negyeddöntőben
A Gyergyói HK 7-0-ra legyőzte vasárnap kora este a vendég Debrecen jég-
korongcsapatát az Erste Liga negyeddöntőjében, ezért 2-2-re módosította az 
összetett állását. Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc szerdán a 
hajdú-bihari együttes pályáján folytatódik, majd pénteken újra a hargitai pi-
ros-fehérek lesznek a házigazdák. Amennyiben ezen a két találkozón nem dől 
el a továbbjutás, akkor az utolsó meccset vasárnap Debrecenben rendezik.

Ellenfélre vár a Kolozsvári CFR a Román Kupában
Szerdán kora délelőtt sorsolják ki a labdarúgó-Román Kupa elődöntőjének 
párosításait. A legjobb négy közé, mint ismeretes, kizárólag élvonalbeli 
együttesek kvalifi káltak, a bajnok Kolozsvári CFR, a címvédő Craiova, a 
Viitorul és a Giurgiui Astra maradt versenyben a serlegért. A mérkőzéseket 
immár oda-vissza vágó alapon fogják rendezni úgy, hogy először április 
elején, majd pedig a hónap végén lépnek pályára. 

 » KRÓNIKA

É rem nélkül zárta Románia a Glas-
gow-ban rendezett fedett pályás 

atlétika-Európa-bajnokságot, miután 
a vasárnap este rendezett döntőkben 
Alina Rotaru és Florentina Iucșo az 
ötödik, illetve a nyolcadik helyen zárt 
távolugrásban. Arról már korábban be-
számoltunk, hogy a küldöttség tagjai-
nak túlnyomó többsége nem jutott be a 
fi nálékba, ezért épp a zárónap ezen két 
helyezése számít az idei seregszemle 
legjobb eredményei közé a piros-sár-

ga-kék együttes részéről. Egy hetedik 
helyezést Claudia Bobocea ért el 1500 
méteres síkfutásban, míg a magasugró 
Daniela Stanciu a tizenegyedik lett.

Magyarország, mint ismeretes, 
a súlylökő Márton Anita révén egy 
bronzéremmel zárta a versenyt, de 
a 60 méteres gátfutás vasárnap esti 
döntőjében az országos bajnok Ke-
rekes Gréta az előkelő ötödik helyen 
végzett. Csapattársa, Kozák Luca is 
fi náléba jutott ebben a számban, de 
egy szerencsétlen bokasérülés miatt 
nem tudott elrajtolni.

Eb-érem nélkül maradt Románia

 » Alina Rotaru 
és Florentina 
Iucșo az ötödik, 
illetve a nyolca-
dik helyen zártak 
távolugrásban.




