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A BL-selejtezőkben legyőzött 
ellenfelekkel egy csoportba 
került a Kolozsvári CFR és a 
Ferencváros labdarúgócsapa-
ta az Európa Liga főtábláján, 
így a fellegváriak újabb két 
összecsapást játszanak a Cel-
tickel, míg a magyar bajnok 
ismét találkozni fog a Ludo-
gorec gárdájával. Az FCSB 
nem jutott tovább az utolsó 
selejtezőkörből.

 » KRÓNIKA

„É letemben nem volt még 
ekkora pechem. Öt sor-
solásban volt részem, és 

mindegyiken a lehető legrosszabb 
ellenfeleket kaptuk” – mondta 
Dan Petrescu, a Kolozsvári CFR él-
vonalbeli labdarúgócsapatának 
vezetőedzője, miután pénteken 
megtudta, hogy az Európa Liga E 
csoportjába kerültek a Lazio, a Cel-
tic és a Rennes társaságában. Ezen 
ellenfelek közül a skót csapatot már 
jól ismerik, hiszen épp őket ejtették 
ki a Bajnokok Ligája harmadik se-
lejtezőkörében. „Én hiszek a sors-
ban, és babonás vagyok, ezért ha 
az FCSB elárulja, hogy kit szokott 
a sorsolásokra küldeni, komolyan 
mondom, én is azt a személyt kül-
deném. Négy meccsük volt. Ör-
mény, moldovai ellenfél és a Mlada 
meg a Guimaraes, nekünk meg, 
tudják, kikkel kellett megmérkőz-

ERŐS CSOPORTOKBA SORSOLTÁK A KOLOZSVÁRI CFR ÉS A FERENCVÁROS LABDARÚGÓCSAPATÁT

Bajnokok Ligája-kiejtettből Európa Liga-rivális

Az Európa Ligában is megmérkőzik egymással a CFR és a Celtic

 » „Remélem 
azért, hogy a La-
zio és a Rennes 
majd alábecsül 
minket, és jó 
eredményeket 
érünk el ellenük” 
– mondta az 
EL-sorsolás után 
Dan Petrescu.

nünk. Az első csoport fantasztikus 
lett volna: Quarabag, APOEL, de ezt 
a Dudelange kapta. Hatalmas szeren-
cse számukra. Jó a második, a harma-
dik csoport is. Csak az ötödik nem az” 
– fakadt ki Petrescu.

Az FCSB „küldöttjének” különben 
nem volt dolga a pénteki sorsoláskor, 
a román bajnoki ezüstérmes ugyanis 
1-0-ra kikapott Portugáliában a Vi-
tória Guimaraes elleni visszavágón, 
ezért az utolsó selejtezőkörben bú-
csúzott a nemzetközi szerepléstől. 
A CFR mesterét ez nem lepte meg, 
ugyanakkor arra is rámutatott, hogy 

nem szabad alábecsülni az ellen-
felet, mert az megbosszulja magát. 
„Remélem azért, hogy a Lazio és a 
Rennes majd alábecsül minket, és 
jó eredményeket érünk el ellenük” – 
tette hozzá.

A Petrescu által említett A csoport-
ban, amúgy a Sevilla a fő esélyes, és 
vannak még igen erős kvartettek, így 
például a Feyenoord, Porto, Rangers, 
Young Boys összeállítású G négyes 
sem egyszerű, és persze a Ferencvá-
ros sem örülhetett, amikor a Moszk-
vai CSZKA, az Espanyol és a Ludo-
gorec gárdáival teljes H csoportba 
került. Utóbbi együttes a budapesti 
zöld-fehérek „ismerőse”, hiszen nyá-
ron még a Bajnokok Ligája-selejtező-
ben találkoztak, amikor le is győzték 
a több román válogatott játékost is 
foglalkoztató bolgár bajnokot. „Évről 
évre elhangzott, de komolyan is gon-
doltam, hogy a Fradi már rég megé-
rett arra, hogy csoportkört játsszon. 
Azt is elmondtam, hogy egy BL-cso-
portkörre még nem feltétlenül állunk 
készen, az EL-re viszont mindenképp. 
Nagyon erős ellenfeleink vannak, 
de minden egyes mérkőzésnek úgy 

fogunk nekiállni, hogy szeretnénk 
megnyerni és szakmailag a lehető 
legtöbbet kihozni belőle. Ez a mini-
mum, ami elvárható a Ferencváros-
tól” – mondta Orosz Pál, a klub vezér-
igazgatója a hivatalos honlapjukon. 
A csapat különben csütörtök este az 
EL-playoffb   ól verekedte fel magát a 
főtáblára, az utolsó selejtezőkörben 
a Suduvát győzte le 4-2-re a vissza-
vágón. A Fradi 15 év után játszhat az 
európai klubtorna csoportkörében. 
Az első forduló szeptember 19-én 
kezdődik. A Ferencváros elsőként az 
Espanyol vendége lesz, míg a CFR a 
Laziót fogadja.
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A BL csoportbeosztása

A Kolozsvári CFR labdarúgócsapa-
tának, mint ismeretes, nem sikerült 
kiejtenie a Prágai Slaviát a Bajnokok 
Ligája utolsó selejtezőkörében, 
ezért a csütörtök esti sorsoláskor a 
cseh együttes volt érdekelt. Az idei 
szezonban a főtáblán a következő 
beosztás szerint lépnek pályára a 
csapatok: A csoport: Paris Saint-Ger-
main, Real Madrid, Brugge, Galata-
saray; B csoport: Bayern München, 
Tottenham Hotspur, Olympiakosz, 
Crvena zvezda; C csoport: Manches-
ter City, Sahtar Donyeck, Zágrábi Di-
namo, Atalanta; D csoport: Juventus, 
Atlético Madrid, Bayer Leverkusen, 
Moszkvai Lokomotív; E csoport: 
Liverpool, Nápoly, Red Bull Salz-
burg, Genk; F csoport: FC Barcelona, 
Borussia Dortmund, Internazionale, 
Prágai Slavia; G csoport: Szentpé-
tervári Zenit, Benfi ca, Lyon, Leipzig; 
H csoport: Chelsea, Ajax, Valencia, 
Lille. A sorsolás alkalmával kiosztot-
ták az elmúlt BL-idény legjobbjainak 
járó elismeréseket is, így az év férfi  
labdarúgója a Liverpool védője, Virgil 
van Dĳ k lett, a női mezőnyben pedig 
a Lyon futballistája, Lucy Bronze vég-
zett az élen. A férfi mezőny kapusa 
Alisson Becker (Liverpool) lett, a leg-
jobb középpályásnak járó elismerést 
Frenkie de Jong (elmúlt szezonban 
Ajax) kapta, míg a támadóknál Lionel 
Messi (Barcelona) vehette át a díjat.

Az Európa Liga 2019–2020-as szezonjának csoportbeosztása

Több európai élcsapatnak nem kellett selejtezőt vívnia a főtáblás szerepelésért, így például az 
Arsenal vagy éppen a Manchester United csak most csatlakoznak a nemzetközi tornához. A pénteki 
sorsolás eredményeként a következő csoportok alakultak ki: A csoport: Sevilla, APOEL, Qarabag, 
Dudelange; B csoport: Kĳ evi Dinamo, Köbenhavn, Malmö, Lugano; C csoport: Basel, Krasznodar, 
Getafe, Trabzonspor; D csoport: Sporting, PSV Eindhoven, Rosenborg, LASK; E csoport: Lazio, Celtic, 
Rennes, CFR; F csoport: Arsenal, Eintracht Frankfurt, Standard Liège, Vitória Guimaraes; G csoport: 
Porto, Young Boys, Feyenoord, Rangers; H csoport: Moszkvai CSZKA, Ludogorec, Espanyol, Ferenc-
város; I csoport: Wolfsburg, Gent, Saint-Étienne, Olekszandrĳ a; J csoport: AS Roma, Borussia 
Mönchengladbach, Isztanbul Basaksehir, Wolfsberger; K csoport: Besiktas, Braga, Wolverhampton, 
Pozsonyi Slovan; L csoport: Manchester United, Asztana, Partizan, Alkmaar.

 » V. NY. R.

A Giurgiui Astra vendégeként tört 
meg a Kolozsvári CFR labdarú-

gócsapatának veretlensége a Liga 1 
idei szezonjában, a hétvégi 8. fordu-
lóban ugyanis 3-2-re kikapott. A cím-
védő román bajnokot edző Dan Pet-
rescu nem is várta meg a helyszínen 
a meccs lefújását, a 42. percben rek-
lamálásáért kiállított szakember mér-
gesen távozott a stadionból. Helyette 
a másod edző Alin Minteuan értékelt 
a meccs végén, hangsúlyozva, hogy 
a játékvezetés egyértelműen megká-
rosította őket. „Akármennyire is mér-
sékelt próbálnék maradni, elfogadha-
tatlannak tartom, hogy valaki ilyen 
stílusban bíráskodjon. A játékosok 
hat napja távol vannak a családjuktól, 
de egyes személyek most elgáncsolják 

őket. Elfogadhatatlan” – jellemezte 
Sebastian Colțescu sípmester dönté-
seit, akinek még azt is felrótta, hogy 
sárga lap helyett azonnal pirosat mu-
tatott fel, amikor Petrescu számon -
kérte rajta Pereira sárga lapos fi gyel-
meztetését. Akkor 1-1 volt az állás, Ad-
rian Păun 27. percben szerzett góljára 
ugyanis a házigazdáktól a monteneg-
rói Risto Radunovic büntetőt értéke-
sítve válaszolt a 38. percben. Petrescu 
kiállítása után Valentin Gheorghe (57. 
percben) szabadrúgásból szerzett ve-
zetést az Astrának, a CFR kerete pedig 
kezdett fogyatkozni, miután Mario 
Camora begyűjtötte a második sárga 
lapját (58. perc) – amiért egy vizespa-
lackot a földhöz vágott –, Cosmin Vât-
că kapust pedig Radunovic megütése 
miatt állították ki (62. perc). A monte-
negrói különben az ellene elkövetett 

szabálytalanságért kapott újabb ti-
zenegyest is értékesítette, ezért Păun 
91. percben szerzett találata már nem 
változtatott a három pont sorsán. 
Utóbbi különben szintén felháboro-
dott a játékvezetésen, a klub jogá-
sza, Ioan Ivașcu pedig bepanaszolná 
Colțescut a Román Labdarúgó-szö-
vetségnél, hogy gyenge teljesítménye 
miatt tiltsák el a további meccsektől.

Veresége miatt a CFR átadta veze-
tő helyét az összetettben a Medgyesi 
Gaz Metannak, amelyik ugyancsak 
szombaton 3-2-re legyőzte otthon a 
Iași gárdáját. Nyert hétvégén a Craio-
va is 2-1-re a Voluntari vendégeként, 
míg a Botoșani–Clinceni találkozó 
2-2-re végződött. Lapzártánk után két 
meccset rendeztek, ma pedig a Sepsi 
OSK–Dinamo összecsapás zárja a 8. 
fordulót 21 órától.

Megtört a bajnok veretlensége a Liga 1-ben

 » „Akármeny-
nyire is mérsékelt 
próbálnék marad-
ni, elfogadhatat-
lannak tartom, 
hogy valaki 
ilyen stílusban 
bíráskodjon” – 
bírálta Sebastian 
Colțescu döntéseit 
Alin Minteuan, a 
Kolozsvári CFR 
másodedzője. 

Véglegesedett
a válogatott kerete

A hazai élvonalbeli bajnokságban 
szereplő játékosokkal véglegesí-

tette keretét Cosmin Contra, Románia 
labdarúgó-válogatottjának szövetségi 
kapitánya a soron következő Euró-
pa-bajnoki selejtezőmérkőzésekre, az 
együttes tagjai pedig tegnap már el is 
kezdték Mogoșoaián a felkészülést a 
spanyolok elleni csütörtöki és a málta-
iak elleni vasárnapi összecsapásokra. 
A Liga 1-es mezőnyből csak a Craiova 
és a Kolozsvári CFR delegál futballis-
tákat a válogatottba. Előbbitől a hát-
véd Nicușor Bancu és a középpályás 
Alexandru Cicâldău kaptak meghívót, 
míg a fellegváriaktól most először ölt-
heti magára a válogatott mezét Adrian 
Păun és Mihai Bordeianu, miközben 
Ciprian Deac már visszatérő vendég 
lesz. Románia négy forduló után hét 
ponttal harmadik a csoportjában.




