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Újoncot oktatott a Kolozsvári CFR
Megszerezte első győzelmét 
a Kolozsvári CFR élvonalbeli 
labdarúgócsapata a Liga 1 idei 
szezonjában, amikor a második 
forduló szombati játéknapján 
4-1-re legyőzte idegenben az újonc 
Academia Cliceni gárdáját. A cím-
védő fellegváriak ugyan rátaláltak 
a gólszerzés útjára, csatársoru-
kon szeretnének még erősíteni. 
A központi sportsajtó úgy tudja, 
hogy azt a Lacina Traoért szeretnék 
visszahozni, akit 2011-ben hatmillió 
euróért adtak el a Kuban Kras-
nodarnak. Az elefántcsontparti 
támadó azóta az Újpesthez került, 
de a magyar élvonalban érdekelt 
együttes összetartásán nem jelent 
meg. A magyarországi klub emiatt 
panaszt emelhet a nemzetközi 
sportszervezetnél, ami gátat szab-
hat a futballista átigazolásának. 
A Liga 1 hétvégi második fordulójá-
ban különben a többi mérkőzés is a 
papírforma szerint alakult, miután 
a Medgyesi Gaz Metan 2-0-ra nyert 
a Hermannstadt vendégeként, a 
Viitorul 1-0-ra legyőzte idegenben 
a Târgoviștei Chindiát, a Botoșani 
pedig otthon nyert 4-1-re a Volunta-
ri ellen. Lapzártánk után egyebek 
mellett Dinamo–Craiova rangadó 
volt, míg ma a Sepsi OSK–FCSB 
összecsapást rendeznek 21 órától.
 
Kisvárdára igazolt Claudiu Bumba
A 28 éves Gheorghe Bumba után 
újabb romániai futballistát igazolt 
a Kisvárda, és hétvégén bemutatta 
Claudiu Bumbát a magyar élvonal-
ban szereplő együttese tagjaként. 
A 25 éves nagybányai támadó a 
felnőttválogatottban is bemutatko-
zott, amikor még a Marosvásárhely 
együttesében rúgta a gólokat. On-
nan a Tel-Avivi Hapoelhez került, 
majd a Dinamo és a Chiajna gárdáit 
erősítette. Az elmúlt szezonban a 
török másodosztályban szerepelő 
Adanasporhoz került, ám ott nem 
volt eredményes. A Kisvárdával két 
évre szóló szerződést írt alá további 
egy idényre vonatkozó hosszabbí-
tási lehetőséggel. Bumba különben 
szatmári klubnál nevelkedett, de az 
AS Roma utánpótlásában is eltöl-
tött egy évet, illetve a Nagybányai 
FC színeiben is rúgott gólokat.
 
Magyarország döntős,
Románia az ötödik lett Győrben
Az ötödik helyen zárta Románia 
U19-es női kézilabda-válogatottja 
a Győrben rendezett korosztályos 
Európa-bajnokságot. A piros-sár-
ga-kék együttes elégedett volt a 
franciák és a dánok legyőzésével, 
kikapott viszont attól a házigazda 
magyar együttestől, amelyik a 
döntőig menetelt. A piros-fehér-zöl-
dek a legjobb négy között 29-27-re 
verték az oroszokat, a lapzártánk 
után rendezett fi náléban pedig a 
norvégokat kiejtő Hollandia volt az 
ellenfelük.
 
Pacquaiao ismét világbajnok lett
A Fülöp-szigeteki Manny 
Pacquiao megosztott pontozásos 
győzelemmel lett a Bokszvi-
lágszövetség (WBA) váltósúlyú 
világbajnoka. A 40 éves bunyós 
a hétvégi Las Ve gas-i gálán az 
addig veretlen Keith Thurmantól 
„vette el” az övet. Pacquiao a 73. 
profi  bokszmeccsét vívta.

BEMUTATTÁK AZ FK CSÍKSZEREDA MÁSODOSZTÁLYOS LABDARÚGÓCSAPATÁNAK ÚJ IGAZOLÁSAIT

Irány a nagy ismeretlenbe!

Román–magyar párharc jön. A Honvéd ellen folytatja a Craiova (világos mezben) az Európa Ligában

Nyolc új igazolását mutatta 
be a másodosztályos labda-
rúgó-bajnokságra készülő FK 
Csíkszereda labdarúgóklub 
vezetősége pénteken. Az 
immár 115 éves alakulat előtt 
álló idény minden bizonnyal 
az eddigi legnagyobb kihívás 
lesz tele kérdőjelekkel. „Egy 
nagy ismeretlenbe megyünk” – 
hangzott el a váteszi jóslat.
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„K ilencven százalékban ké -
szen állunk a másodosz-
tályú bajnokság elkez dé-

sére” – mondta pénteki sajtótájé-
koztatóján Szondy Zoltán, a Liga 2-es 
labdarúgó-bajnokságra készülő FK 
Csíkszereda klubelnöke, amikor is 
bemutatták új játékosaikat. A 27 éves 
montenegrói kapust, Damir Ljul ja-
 novicot, a 27 éves angol középcsa-
tárt, Romaric Logont, a 22 éves, 
nagyszebeni születésű – de a Hon-
védtől érkezett – hátvédet, Raul 
Palmeșt, a 23 éves szatmári támadó 
középpályást, Erdei Carlót, a 21 éves 
székelyudvarhelyi középpályást, 
Kálmán Szilárdot, a 23 éves spanyol 
középcsatárt, Raúl Juliá Olivarest, a 

22 éves magyarországi középhátvé-
det, Csonka Bonifácot és honfi társa-
it, a 21 éves balhátvéd Fodor Ákost, 
valamint a 20 éves középpályás Ta-
kács Martint. Szondy hangsúlyozta: 
a csapat nyolcvan százalékát to-
vábbra is saját nevelésű vagy a saját 
akadémiai rendszerükből kikerült 
játékosok jelentik, az átigazolása-
ik többsége pedig vagy alközponti 
rendszerünkből vagy a magyaror-
szági barátaik közvetítésével került 
hozzájuk. Amilyen posztokon való-
ban úgy érezték, hogy bajban lehet-
nek, oda idegenlégiósokat igazol-
tak, illetve megtartották az eddigi 
külföldieket. „Ne feledjék el, hogy 
számításaink szerint 40–43 tétmér-
kőzésünk lesz a következő szezon-
ban” – fi gyelmeztetett a klubvezető.

Valentin Suciu vezetőedző kije-
lentette, tényleg a hiányos posztja-
ikra fókuszáltak. „Az biztos, hogy az 
új idény nagyon nehéz lesz, hiszen 
rengeteg a meccs, így nem lehet 
lazítani. De hát ezt akartuk. Sze-
mély szerint első szeretnék lenni az 
idény végén, de egy új csapatnak 
ez rendkívül nehéz. Abban viszont 
reménykedem, hogy felnövünk a 
másodosztály színvonalára. A kol-
légák szerint az utóbbi tizenöt esz-
tendő legkeményebb bajnokságára 
készülünk, ez abból is kitűnik, hogy 
a tévétársaságoknak is érdekesebb-

nek tűnnek egyes meccsek, mint az 
első osztálybeli találkozók” – nyi-
latkozta az FK trénere. A rájuk váró 
ellenséges környezetre való felké-
szülés kapcsán újságírói kérdésre 
válaszolva hozzátette: a tizenkilenc 
csapatból legalább tizenöt stadion-
jában fognak olyat hallani magyar 
csapatként, ami nem fog jót tenni 
a sportnak, de szerinte amikor be-
lépnek a pályára, játékosaiknak 
ezeket nem szabad meghallaniuk. 
„Sokszor amúgy a nagy lelátói han-
goskodásban azt sem hallják a já-
tékosaim, amit én mondok nekik” 
– mondta.

Szondy szerint hiába fi gyelték 
a másodosztályos bajnokságot az 
elmúlt idényben, az új szezonra 
túl sok minden változott ahhoz, 
hogy felmérhessék az erőviszo-
nyokat. „Az igazság az, hogy nem 
tudjuk, milyen mezőnybe kerül-
tünk. A bukaresti sajtó szerint a 
húszból tizenkét csapat akar fel-
jutni, pontosabban ennyi állítja, 
hogy megvan az éves költségveté-
se, a létesítménye és a játékoske-
rete. Ilyenkor feltevődik a kérdés, 
hogy vajon ezek a csapatok tény-
leg ennyire jók-e. Ha őszinte aka-
rok maradni, azt kell mondanom, 
hogy nem tudjuk. Egy nagy isme-
retlenbe megyünk” – fogalmazott 
a klubelnök.
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A Craiova és az FCSB labdarú-
gócsapatai továbbjutottak az 

Európa Liga első selejtezőköréből, 
miután előbbi a Sabailt, utóbbi pedig 
a Milsamit búcsúztatta kettős győze-
lemmel. Az oltyán együttes mindkét 
meccsét 3-2-re nyerte meg a bakui 
gárda ellen, miközben az FCSB a ha-
zai 2-0-s sikere után idegenben 2-1-re 
verte moldovai ellenfelét. A foly-
tatásban a Craiova magyarországi 
együttessel találkozik, a Zalgirist 
kiejtő Honvéd személyében, miköz-
ben az FCSB az Alasherttel játszik 
majd csütörtökön.

A második selejtezőkörben kap-
csolódik be a küzdelembe a Viitorul 
is, de a korábbi sorsolással ellentét-
ben mégsem a Bölöni László edzette 
Antwerp lesz az ellenfele Belgiumból, 
hanem a Gent. Utóbbi azért szerepel-
het a sorozatban, mert a kupagyőztes 
Mechelent kizárták az európai klub-
tornákból, ezért az Antwerpnek a har-
madik körben kell csak kezdenie, a 
Standard Liège pedig főtáblás. A Me-
chelent a belga sportbíróság eljárása 
miatt zárta ki csütörtökön az Európai 
Labdarúgó-szövetség (UEFA), mert 
a gyanú szerint megbundázták egy 
márciusi mérkőzésüket.

A magyarországi csapatok közül 
mindhárom talpon maradt az EL első 
selejtezőköre után, így a Fehérvár a 
Vaduz ellen folytatja, míg a Debre-
cen a Torinóval találkozik. Utóbbi 
ellenfele, a Viitoruléhoz hasonlóan 
utólag változott, eredetileg ugyanis 
az AS Romával kellett volna meg-

mérkőznie, de mivel az AC Milant 
kizárták, az olasz fővárosi csapat au-
tomatikusan főtáblás lett, és a Serie 
A-ban mögötte végző csapat lépett 
elő a hajdú-bihariak ellenfelévé.

A csapatok ma már azt is megtud-
ják, hogy továbbjutásuk esetén ki el-
len folytatják a nemzetközi porondon. 
A harmadik kör párosításait ugyanis 
ma sorsolják, az FCSB és a Viitorul 

pedig kiemeltek lehetnek, akárcsak 
a Debrecen, a Craiova, a Fehérvár és 
a Honvéd viszont a nem kiemeltek 
csoportjában kaptak helyet. Hasonló-
képp a Bajnokok Ligája bajnoki ágán 
szereplő Kolozsvári CFR és a Ferenc-
város, akik ha továbbjutnak a Tel-Avivi 
Maccabi, illetve a Valletta csapatain, 
akár az Ajaxszal is találkozhatnak a BL 
harmadik selejtezőkörében.

A Honvéd ellen folytatja a Craiova az Európa Ligában
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