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Kiesett a Bajnokok Ligájából a 
Kolozsvári CFR labdarúgócsa-
pata, de a nemzetközi sze-
replést folytathatja az Európa 
Ligában. A második számú 
kontinentális klubtorna cso-
portkörét pénteken sorsolják.

 » KRÓNIKA

A z Európa Ligában várja a cso-
portkör sorsolását a Kolozs-
vári CFR élvonalbeli labda-

rúgócsapata, miután a Prágai Slavia 
elleni párharcban kiesett a Bajno-
kok Ligájából. Az utolsó selejtező-
kör csehországi visszavágóját is 1-0-
ra veszítette el, ezért ellenfele 2-0-s 
összesítettel jutott a legrangosabb 
kontinentális klubtorna főtáblájára. 
Erős és gazdag gárda fékezte ugyan 
le a fellegváriakat, de Dan Petrescu 
edző mégis csalódott, mert meg-
látása szerint nem voltak teljesen 
esélytelenek. „Ha a hazai meccsünk 
döntetlenre végződött volna, akkor 
talán több lehetőségünk lett volna 
most nyerni. Sajnálom a fi úk miatt, 
mert ez a csapat megérdemelte vol-
na a BL-főtáblát. Fantasztikusak” – 
nyilatkozott a szakember. Szerinte 
már azzal is kisebb csodát hajtottak 
végre, hogy a BL utolsó selejtezőkö-
réig eljutottak és büszkék lehetnek, 
hogy az EL-csoportkörben folytat-
ják. A második számú klubtornán 
is a továbbjutást célozzák, szerinte 
függetlenül attól, hogy kivel sorsol-
ják őket össze pénteken, képesek 
lesznek a kieséses szakaszba lépni.

A PRÁGAI SLAVIA KIEJTETTE A ROMÁN BAJNOK KOLOZSVÁRI EGYÜTTEST A BAJNOKOK LIGÁJÁBÓL

Az EL-ben vigasztalódhat a CFR

Búcsú a Bajnokok Ligájától. Prága jelentette a végállomást a Kolozsvári CFR-nek

 » A CFR-t edző 
Dan Petrescu 
szerint már azzal 
is kisebb csodát 
hajtottak végre, 
hogy a BL utolsó 
selejtezőköréig 
eljutottak és 
büszkék lehet-
nek, hogy az 
EL-csoportkörben 
folytatják.

A Bajnokok Ligája csoportkörét 
lapzártánk után sorsolták, a kiemelt 
csapatok mellé a selejtezőkből az 
Olympiakosz, a Crvena zvezda, a 
Zágrábi Dinamo, a Brügge, az Amsz-
terdami Ajax és a Slavia csatlakozott. 
A playoffk  ör vesztesei, a CFR-hez ha-
sonlóan az EL főtábláján folytatják a 
nemzetközi szereplést. A mezőny az 
EL utolsó selejtezőkörének csütörtök 
esti visszavágói után lett teljes, a sor-
solás pénteken, romániai idő szerint 
14 órától lesz. Az már ismert, hogy 
a BL-ből átkerült csapatok mellett 
többek között meg Getafe, a Sevilla, 
az Arsenal, a Manchester United, 
a Lazio, az AS Róma, a Borussia 

Mönchengladbach, a Wolfsburg, a 
Rennes, a Saint-Étienne, a Moszkvai 
CSZKA, a Porto, a Standard Liège 
vagy éppen a Kijevi Dinamo lesznek 
tagjai az EL főtáblának.

Addig is a CFR-nek hétvégén baj-
noki mérkőzést kell vívnia, mégpe-
dig Giurgiuban, ahol az Astrával 
találkozik szombaton 21 órától. A Li-
ga 1 nyolcadik fordulójában lesznek 
még Botoșani–Clinceni (péntek, 18 
óra), Voluntari–Craiova (péntek, 
21), Medgyes–Iași (szombat, 15.30), 
Hermannstadt–Târgoviște (vasár-
nap, 18), FCSB–Viitorul (vasárnap, 
21) és Sepsi OSK–Dinamo (hétfő, 21) 
összecsapások is.

 » DOBOS LÁSZLÓ

M iközben például a Rapid, az 
UTA, a Temesvári Ripensia vagy 

a Resicabánya másodosztályos labda-
rúgócsapatai továbbjutottak a Román 
Kupa harmadik köréből, voltak a hé-
ten meglepetések is. A Nagyváradi 
Luceafărult például kiejtette a másik 
Bihar megyei együttes, az ugyancsak 
harmadosztályos Szentmárton csa-
pata – épp pár nappal azután, hogy 
a Liga 3-as bajnokság nyitóforduló-
jában még a váradiak győzték le a 
szomszédos település csapatát –, de 

a Luceafărul másodosztálybeli helyét 
átvevő Târgu Jiu-i Viitorul számára is 
lezárult a sorozat a Craiovai Univer-
sitatea 1948-tól büntetőkkel elszenve-
dett vereség miatt.

Nem hibázott ugyanakkor az FK 
Csíkszereda, amely a hajrában, a 19 
éves Barta Norbert által szerzett góllal 
nyert 1-0-ra a Piatra Neamţ-i Ceahlăul 
otthonában. A továbbjutás ellenére 
Valentin Suciu edző nem volt mara-
déktalanul elégedett. „Nem hittük 
volna, hogy ennyire nehéz lesz. Jó 
csapat a Ceahlăul, több idegenlégi-
óssal. Tavaly mi adtuk ki a lelkünket 

és küzdöttünk nagyon a második 
ligás csapatok ellen, most ők is erre 
készültek, de szerencsére nem sike-
rült nekik. Ahogy az eddigi bajnoki 
meccseinken, most is szenvedtünk a 
támadásban, a befejezéseknél, ezen 
a mérkőzésen is érződött, hogy a tá-
madó játékosaink nem elég frissek a 
kapu előtt, nem hoztak jó döntéseket, 
sok helyzet kihasználatlanul marad. 
Többet várok a csatároktól, a befeje-
ző játékosoktól. Ezen dolgozunk. Egy 
kicsit megzavarta csapatunk játékát 
Jebari lesérülése, szünetben le kellett 
cserélni – csúnyán felrúgták, komoly 

izomzúzódást, ütést szenvedett” – ér-
tékelt a hargitaiak mestere.

A hétvégén már bajnoki fordulót 
rendeznek úgy a második, mint a har-
madosztályban, de az ismert, hogy a 
csíkiak ploiești-i kiszállását elhalasz-
tották és várhatóan csak november 5-én
fogják bepó tolni. Pályára lép viszont 
szom ba ton az UTA, amikor is a Snago-
vot fogadja, de ugyanaznap lesz Te-
mesvári ASU Poli–Chiajna, Buzău–Mi-
oveni, Călărași–Temesvári Ripensia és 
Metaloglobus–Kolozsvári U összecsa-
pás is. Másnap a Resicabánya–Rapid 
találkozó lesz a slágermeccs.

Elégedetlenséggel társult a csíkiak továbbjutása

 » „Többet vá-
rok a csatároktól, 
a befejező játé-
kosoktól. Ezen 
dolgozunk” – 
mondta Valentin 
Suciu edző.

 » RÖVIDEN

Romániai vezetőségi tagja lett
a FIBA-nak
Carmen Tocală személyében elő-
ször lett romániai vezetőségi tagja 
a Nemzetközi Kosárlabda-szövet-
ségnek (FIBA). A hazai szervezet 
tiszteletbeli elnökét csütörtökön 
választották be az immáron a mali-i 
Hamane Niang által irányított 
világszervezet vezetőtanácsába. 
Tocală idén a FIBA európai testüle-
tébe is bekerült, ráadásul alelnöki 
tisztségben.
 
Sikeres csíki BL-rajt
Nagyarányú győzelmet aratott első 
hivatalos nemzetközi mérkőzésén 
a csíkszeredai teremlabdarúgó 
együttes: a román bajnok Imperial 
Wet gárdája szerda délután 9-0-ra 
múlta felül a Dublini Blue Magic 
csapatát a Bajnokok Ligája athéni 
selejtezőcsoportjában. A hargitai 
gárda lapzártánk után a svájci 
Minervával találkozott, majd szom-
baton a házigazda görög AEK lesz 
az ellenfele 20 órától. A csoportból 
csak az első helyezett jut tovább.
 
Rekordhosszúságú
Forma–1-es idény lesz jövőre
Minden korábbinál több, össze-
sen 22 futamot rendeznek jövőre 
a Forma–1-es autós gyorsasági 
világbajnokságban. A 2020-as 
versenynaptár ugyan a Motorsport 
Világtanácsának októberi jóváha-
gyása után válik hivatalossá, az 
előterjesztés alapján Vietnám új 
helyszínként csatlakozik majd a 
„száguldó cirkuszhoz” és a Spa-
nyol Nagydíj is „megmenekült”. 
A Magyar Nagydíjat július utolsó 
hétvégéjére tervezik.
 
Több pihenőt adnak
a női kézi-Eb mezőnyének
Az eredetileg tervezettnél egy nap-
pal hosszabb lesz jövő december-
ben a dán-norvég közös rendezésű 
női kézilabda Európa-bajnokság. 
Az európai szövetség (EHF) csütör-
töki közleménye szerint az A- és a 
C-csoportban már december 3-án 
megkezdődnek a küzdelmek, így 
9-én, 16-án és 17-én is szünnap lesz 
a tornán. A döntő december 20-án 
lesz. A norvég szervezők részéről 
Kia Otnes elmondta, a kontinens-
torna azért lett 18 napos, hogy a 
játékosoknak több idejük jusson a 
pihenésre. A magyar válogatott az 
Eb selejtezősorozatában Monteneg-
róval, Olaszországgal és Litvániával 
szerepel azonos csoportban, míg 
Románia ellenfele Lengyelország, 
Ukrajna és a Feröer-szigetek lesz.
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 » V. NY. R.

Időben elkészülnek a bukaresti 
Steaua és az Arcul de Triumf (Dia-

dalív) stadionok felújításával a jövő 
évi labdarúgó-Európa-bajnokságra,
a Rapid giulești-i arénájánál vi-
szont késik a kivitelezés. Erről Irina 
Pătrășcoiu, az országos beruházáso-
kért felelős hatóság (CNI) igazgatója 
nyilatkozott a héten, hangsúlyozva 
ugyanakkor, hogy a kontinensviadal 
zökkenőmentes rendezését nem fog-
ják befolyásolni a munkálatokkal. 
„Azt vállaltuk, hogy az edzésekhez 

alkalmassá tesszük a létesítménye-
ket” – mutatott rá, mintegy kilá-
tásba helyezve, hogy a munkálatok 
tulajdonképpeni lezárására csak a 
2020-as seregszemlét követően kell 
számítani. A Rapid stadionjának új-
jáépítését illetően a CNI vezetője bí-
zik benne, hogy a munkálatok tulaj-
donképpeni elkezdése után sikerül 
ledolgozniuk a késést és az is alkal-
mas lesz a Bukarestbe érkező váloga-
tottak befogadására. A negyedik aré-
na kapcsán ugyanakkor Pătrășcoiu 
jelezte: a Dinamo Ștefan cel Mare 
úti stadionja körüli jogi problémák 

továbbra sem tisztázódtak, a régi ve-
lodrom helyére tervezett új aréna ki-
vitelezése pedig bizonytalanná vált.

Románia, mint ismeretes, koráb-
ban a bukaresti Național Arénával 
pályázva nyerte el a jubileumi kon-
tinensviadal három csoportmérkő-
zésének és egy nyolcaddöntős ösz-
szecsapásának a rendezési jogát, 
ám ehhez komoly infrastrukturális 
fejlesztéseket ígértek. Ezek között 
szerepelt a négy aréna korszerűsíté-
se, hogy azokat a válogatottak edző-
pályaként használhassák a torna 
idején.

Euro 2020: négyből két stadiont „garantál” a CNI

 » A CNI vezetője 
bízik benne, hogy 
a munkálatok 
tulajdonképpeni 
elkezdése után 
sikerül ledolgoz-
niuk a késést.




