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 » RÖVIDEN

Kupameccsel hangolnak
a Liga 3-as rajtra
Harmadosztályban szereplő csa-
patokkal kiegészülve rendezik ma 
délután a labdarúgó-Román Kupa 
második körét. Lesz többek között 
Szatmárnémeti Olimpia–Szent-
márton, Nyárádtő–Székelyudvar-
hely, Besztercei Gloria–Szászré-
gen, Torda–Kolozsvári Sănătatea 
és Gyulafehérvár–Gáld mérkőzés 
is. A továbbjutás egyetlen találko-
zón dől el.

Dusan Uhrin váltotta az egész-
ségügyi problémákkal bajlódó 
Eugen Neagoét a Dinamo lab-
darúgócsapatának vezetőedzői 
tisztségében. A cseh szakem-
bertől azt várják el, hogy a bu-
karestieket kvalifi kálja a Liga 1 
felsőházi rájátszására.

 »  KRÓNIKA

V isszatért Romániába ifj abb 
Dusan Uhrin, hogy a Te-
mesvári Poli és a Kolozsvári 

CFR élvonalbeli csapatai után a 
Dinamo vezetőedzője legyen. Az 51 
éves cseh szakember erről tegnap 
tárgyalt a bukaresti illetékesekkel, 
és délután be is jelentették a szer-
ződéskötést. A DigiSport úgy tudja, 
hogy havi 10 ezer eurós fi zetésben 
és pluszjuttatásokban állapodott 
meg az egyesület vezetőségével, 
amely cserébe azt várja el tőle, hogy 
bejusson a csapattal a Liga 1 felső-
házi rájátszásába.

A klubelnök Florin Prunea már 
reggel elárulta, hogy a szóbeli 
megegyezésük alapján Uhrin el-
vállalja a feladatot. Azt az Eugen 
Neagoét váltja a tisztségben, aki a 
nyári szünetben vette át a csapatot, 
de a Liga 1-es bajnokság második 
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Cseh edző váltja Eugen Neagoét

Csúcsformában. Kicselezhetetlen volt az UTA a Petrolul elleni mérkőzésén

 » Dusan Uhrin 
nem változtat a 
szakmai stá-
bon, amelynek 
részeként elődje, 
Eugen Neagoe is 
a Dinamo mellett 
marad.

fordulójában rendezett Craiova el-
leni mérkőzésen rosszul lett a pálya 
szélén és újjáélesztésre szorult. Szív-
infarktus gyanújával szállították 
kórházba, és már akkor sejteni lehe-
tet, hogy a teljes felépüléshez időre 
lesz szüksége. „Az elmúlt napokban 
több edzővel tárgyaltunk, de Dusan 
a legjobb választás. Úgy tűnhet, 
hogy sokat vártunk a kinevezéssel, 
de Eugen rakta össze a keretünket, 
és reméltük, hogy gyorsan vissza-
tér. El kell viszont még végeztetnie 
bizonyos orvosi kivizsgálásokat, és 
ő volt az első, aki elismerte, hogy 
jelen helyzetben nem folytathatja 
vezetőedzőként” – mondta Prunea, 
hozzátéve, hogy Dusan Uhrin nem 
változtat a szakmai stábon, amely-
nek részeként Neagoe is a Dinamo 
mellett marad.

Uhrin különben 2018-ban dolgo-
zott utoljára edzőként, akkor épp 
azt a Mlada Boleslavot irányította, 
amely a Dinamo-rivális FCSB ellen-
fele az idei Európa Liga-selejtezők 
harmadik körében. A Temesvári 
Poli kispadján a 2007–2008 és a 
2010–2011-es idényben foglalt he-
lyet, míg a CFR-nek 2009-ben volt 
az edzője.

A Dinamo, mint ismeretes, az el-
múlt szezonban lemaradt az felső-
házi rájátszásról, az új idény pedig 
szintén rosszul kezdődött számára. 

Az eddigi öt forduló során négy ve-
reség mellett mindössze egyetlen 
győzelmet jegyzett, ezért 3 ponttal 
az utolsó előtti helyen áll a 14 csapa-
tos mezőnyben. A szurkolók hosszú 
ideje harcban állnak a klubtulajdo-
nos Ionuț Negoițával, aki több al-
kalommal is bejelentette már, hogy 
vevőt keres a sokszoros bajnok, 
nagy múltú egyesületben birtokolt 
részvényeire. Uhrin a soron követ-
kező hatodik fordulóban, az újonc 
és egyben sereghajtó Târgoviște el-
len idegenben vezényelheti először 
pályára a Dinamót a Liga 1-ben. Az 
összetett élén különben a címvédő 
Kolozsvári CFR áll 11 ponttal, mö-
götte pedig az a Viitorul a második, 
amelyik hétfő este 2-2-es döntetlen-
re mérkőzött otthon a Botoșani-nal. 
Utóbbi a konstancaiaktól rabolt 
ponttal kilencre növelte összetett-
jét, és előrelépett a negyedik helyre. 
A Iași előzi meg 11 ponttal, miköz-
ben a Medgyes és a Craiova szintén 
9-9 pontnál tartanak. A Sepsi OSK 
és az Astra 7, a Voluntari 5, az FCSB 
4, a Clinceni és a Hermannstadt pe-
dig 3 pontot gyűjtött eddig. Az ötö-
dik forduló edzőjévé a Sepsi OSK-t 
irányító László Csabát választotta 
tegnap a Hivatásos Labdarúgóliga 
(LPF), mint ahogyan a háromszéki-
ek kapusa, Fejér Béla is bekerült az 
etap „álomkeretébe”.
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 » V. NY. R.

H ibátlan mérleggel vezeti a hazai 
másodosztályos labdarúgó-baj-

nokság összetettjét az UTA, a má-
sodik forduló hétfő esti rangadóján 
ugyanis 3-0-ra legyőzte idegenben a 
Ploiești-i Petrolult. „Három értékes 
pontot szereztünk egy nagyon ne-
héz kiszállás során. Lehet, hogy az 
eredmény nem teljesen igazságos, 
mert voltak pillanatok, amikor szen-
vedtünk, és a Petrolul nagy nyomás 
alá helyezte a védelmünket, de sze-
rencsére Iacob bizonyította, hogy ő 
az ország egyik legjobb kapusa. Biz-
tonságot nyújt” – értékelt az aradia-
kat edző Bálint László. A szakember 
szerint a hálóőr mellett az egész csa-
patnak is köszönhetően két forduló 
során nem kaptak gólt, és úgy érzi, 
hogy közös erővel átjutnak a nehéz 
pillanatokon, ami ideális hangulatot 
teremt az öltözőben. Az eredmény a 
prahovaiakat edző Flavius Stoican 
szerint sem tükrözi a pályán történ-
teket, szerinte az ellenfél kapusa an-
nak köszönhetően brillírozott, hogy 
ők nem tudtak tisztán gondolkozni a 
gólhelyzeteikkor. „Mi irányítottuk a 
játékot, de nagyobb pontosságot vá-
rok el a kapu előtt. Akkor is, ha me-
leg van, akkor is, ha nagy rajtunk a 
nyomás. Nagyobb kockázatvállalást 
akarok látni a játékosaimtól. A hő-
ség is befolyásolta a teljesítményt, 
de összességében ez egy olyan mecs-
cs volt, amiből tanulnunk kell, és 
meg kell mutatnunk, hogy tudunk 
futballozni. A nyomás mesterséges 
rajtunk, hiszen ez csak labdarúgás. 

Nem halnak meg emberek, nem po-
tyognak helikopterek az égből. Ez 
egy játék, tisztábban kell látnunk” 
– értékelt.

Két forduló után három csapat áll 
az élen hibátlan mérleggel, a 6-0-s 
gólaránnyal vezető UTA mögött az 
újonc Turris Oltul Turnu Măgurele 
és a Buzăui Gloria is hat-hat pontnál 
tart a második, illetve harmadik he-
lyen. Veretlen továbbá a Rapid, a Re-
sicabánya, a Mioveni és a Konstancai 
Farul, négy-négy ponttal. A feljutás-
ra pályázó Kolozsvári Universitatea 3 

ponttal a 11. helyen áll, miközben a 
16-20-ig helyen nulla ponttal tanyáz-
nak a csapatok – köztük az elmúlt 
szezonban élvonalban szerepelt 
Călărași is.

A harmadik fordulóban a listaveze-
tő UTA az újonc Csíkszeredai FK-t fo-
gadja szombaton 11 órától, hogy utá-
na 15.30-tól a Kolozsvári U az Argeș FC 
vendégeként játsszon rangadót. Más-
nap lesznek a Chiajna–Farul (13) és a 
Călărași–Petrolul (15.30) mérkőzések, 
míg kedd Turris Oltul–Rapid (19 óra) 
csata zárja az etapot.

Liga 2: hibátlanul menetel az Aradi UTA

 » „A nyomás 
mesterséges 
rajtunk, hiszen 
ez csak labdarú-
gás. Nem halnak 
meg emberek, 
nem potyognak 
helikopterek az 
égből. Ez egy 
játék, tisztábban 
kell látnunk” – 
értékelt a Petro-
lult edző Flavius 
Stoican.

Megcsappant az idei
futsalmezőny

A címvédő Csíkszeredai Imperial 
Wet, továbbá a Galaci United, a 

Călărași-i Dunărea, a Dévai Autober-
gamo, az FK Székelyudvarhely, a Te-
mesvári Informatica és a Kolozsvári 
Clujana alkotják a hazai élvonalbeli 
teremlabdarúgó-bajnokság mező-
nyét a 2019–2020-as idényben. A ta-
valyi mezőnyhöz képest ez három 
együttessel kevesebb, nem nevezett 
ugyanis a Liga 1-be a két feljutott 
gárda, a Marosvásárhelyi VSK és 
a Kézdivásárhelyi SE, mint ahogy 
a másodosztályba kérte az indulást 
a Iași-i Poli és a Buzăui Gloria is.

A kolozsváriak bár búcsúztak az 
élvonaltól, a szakszövetség vissza-
fogadta őket, de ezzel együtt sem 
volt egyszerű ilyen kis létszámmal 
olyan versenykiírást találni, hogy 
meglegyen a minimális meccsszám, 
bajnokot tudjanak hirdetni. Abban 
megállapodtak, hogy lesz alapsza-
kasz és rájátszás. Előbbit ebben a 
naptári évben letudják oda-visz-
szavágós körmérkőzések során. Ezt 
követően az első négy helyezett a 
felsőházi, a többi három az alsóházi 
rájátszásban folytatja.

A felsőháziak a helyezések alapján 
3, 2, 1, 0 pontot visznek maguk-
kal, hogy utána újfent oda-vissza 
vágós körmérkőzésen döntsenek a 
sorrendről. Az első és a negyedik 
helyezett az egyik, a második és a 
harmadik helyezett pedig a másik 
elődöntőben csap össze. Itt a párhar-
cok az egyik fél második győzelméig 
tartanak. A győztesek a döntőbe jut-
nak – amelyik az egyik fél harmadik 
diadaláig tart –, a vesztesek pedig a 
kisdöntőben (oda-vissza vágó lesz) 
küzdenek a bronzéremért.

A Liga 1 szeptember 7-én kezd, 
négy nappal előtte, 3-án pedig 
Buzăuban rendezik meg a Szuper-
kupa-döntőt, amelyen a címvédő, 
a Csíkszeredai Imperial Wet és 
a Román Kupa-győztes Călărași 
csap össze.

A csapatvezetők jelenlétében 
kisorsolták az alapszakasz menetét 
is, a nyitófordulóban a csíkszere-
daiak újból a Călărași-sal néznek 
farkasszemet, az FK Székelyudvar-
hely Kolozsváron kezd, a Temesvári 
Informatica pedig a Galaci Unitedet 
fogadja. A Déva szabadnapos lesz.

A héten osztották fel a tizenegy 
csapatot számláló másodosztály 
mezőnyét is, ahol az egyik cso-
portban kizárólag erdélyi csapatok 
szerepelnek a Gyergyószentmiklósi 
Inter, a Gyergyóremetei Kereszthegy, 
a Marosvásárhelyi VSK, a Korondi 
Junior, a Kézdivásárhelyi SE és a 
Dévai West részvételével. A Liga 
2-es pontvadászat szeptember 21-én 
kezdődik. (Józsa Csongor)




