2019. SZEPTEMBER 3., KEDD

SPORT

VII

Két csapat maradt a nemzetközi gáton
A kolozsvári CFR és a Ferencváros folytatja a küzdelmet Európában
• Egy-egy magyar és

kőzésen a Slavia olykor meglepően
könnyedén tudta uralni a játékot,
főleg ami a helyzetek kidolgozását
jelenti. A kolozsvári vasutasok kezdenek egy Old Boys csapathoz hasonlítani, akik a mérkőzések vége
felé már csak kapkodják a levegőt.
Bár a CFR elbúcsúzott a Bajnokok Ligájától, legalább az Európa
Ligában folytathatja a küzdelmeket.
Igaz, a sorsoláson valamivel roszszabbul járt a Fradinál: ellenfelei az
olasz, illetve a francia bajnokságból
kerültek ki, és újra összecsaphat a
skót Celtic Glasgow-val.

román csapat jutott
a labdarúgó Európa
Liga csoportkörébe. A
Kolozsvári CFR-nek és
a Ferencvárosnak csak
most kezdődik az igazi
megmérettetés.
NÁNÓ CSABA

Ö

rvendhettek a budapesti
zöld-fehérek az Európa Liga
rájátszása előtt, hiszen nem
kaphattak volna „kellemesebb” ellenfelet, mint a litván Suduva. De a
Ferencváros előtt álló feladat súlyáról a klubnál dolgozó egyik vezető
fogalmazott a legtalálóbban: ha a
litván riválist nem verik meg hazai
pályán, nem is érdemlik meg, hogy
a csoportkörbe jussanak…
Igaz, nem volt csendes a nyár a
Fradi háza táján, így aztán arra sem
lehetett mérget venni, mire képes
a csapat. A szurkolók egyik nagy
kedvence, Böde Dániel az előző szezon közben érkezett vezetőedzőnél,
Szerhij Rebrovnál kikerült a kezdőcsapatból, sőt egyszer a keretből is
kitették. Júniusban aztán hivatalosan is távozott a csatár, Rebrov
ellen pedig beindul a drukkerek
támadása. „Pár év múlva Rebrovra
már emlékezni sem fogunk. Dani viszont örökké a miénk marad! A szív
elment, maradnak a zsoldosok” –
üzenték a szurkolók.
Litvániában gól nélküli döntetlent játszott a két együttes, Budapesten a Ferencváros egy igazán
fordulatos meccsen 4–2-re legyőzte
a Suduvát. A Fradi 2004 után újra

Szabadesésben a pásztor nyája

Ismét a Celtic lesz a Kolozsvári CFR egyik ellenfele

egy európai kupa főtáblájára került,
15 év ínséges időszak ért véget ezzel a klubnak. Igaz, ez a mérkőzés
sem volt izgalmaktól mentes, hiszen a litvánok szereztek vezetést,
de Varga Roland és Franck Boli
góljaival az első félidő végén már a
Fradi állt továbbjutásra. A litvánok
megint egyenlítettek, 2–2-nél újra a
vendégek érezhették továbbjutónak
magukat, de jött Tokmac, aki ismét
betalált, majd a sok Fradi-helyzet
után Szihnyevics lőtte be a negyediket (tizenegyesből) a hosszabbítás
pillanataiban. Igazán csak ekkor

Labdarúgó Európa Liga, csoportbeosztás
A csoport: Sevilla (spanyol), APOEL (ciprusi), Qarabag (azeri), Dudelange
(luxemburgi).
B csoport: Dinamo Kijev (ukrán), Köbenhavn (dán), Malmö (svéd), Lugano
(svájci).
C csoport: Basel (svájci), Krasznodar (orosz), Getafe (spanyol), Trabzonspor
(török).
D csoport: Sporting (portugál), PSV Eindhoven (holland), Rosenborg
(norvég), LASK Linz (osztrák).
E csoport: Lazio (olasz), Celtic (skót), Rennes (francia), Kolozsvári CFR.
F csoport: Arsenal (angol), Eintracht Frankfurt (német), Standard Liege
(belga), Guimaraes (portugál).
G csoport: Porto (portugál), Young Boys (svájci), Feyenoord (holland),
Rangers (skót).
H csoport: CSZKA Moszkva (orosz), Ludogorec (bolgár), Espanyol (spanyol),
Ferencváros.
I csoport: Wolfsburg (német), Gent (belga), Saint-Étienne (francia),
Olekszandrija (ukrán).
J csoport: Roma (olasz), Mönchengladbach (német), Istanbul Basaksehir
(török), Wolfsberg (osztrák).
K csoport: Besiktas (török), Braga (portugál), Wolverhampton (angol),
Slovan Bratislava (szlovák).
L csoport: Manchester United (angol), Asztana (kazah), Partizan (szerb),
AZ Alkmaar (holland).

▴ KORÁBBI FELVÉTEL: FACEBOOK/FOTBAL CLUB CFR

nyugodhatott meg mindenki a hihetetlenül feszült hangulatú meccs
végén. A szívekről hatalmas kő gördült le, sikerült, újra csoportkörös
a Ferencváros. Az Európa Ligában
először. Ugyanakkor úgy tűnik, a
Fradi számára a Bajnokok Ligája elérhetetlen szint. Az Európa Ligához
viszont bőven megvan a szükséges
anyagi forrás, az FTC éves költségvetése 5 milliárd forint feletti. A
többek szerint alkalmatlan, mégis
sokáig regnált Thomas Doll helyett
Rebrov személyében olyan edzője
van a csapatnak, aki – a kolozsvári
Dan Petrescuhoz hasonlóan – keveset ad a közönség szórakoztatására,
de végül is eredményes játékot produkál csapata. Szerhij Rebrov első
évében teljesítette, amiért a Fradihoz szerződtették a vezetők – az
európai klubfutball elitmezőnyébe
vezette a csapatot. Az Európa Liga
csoportkörébe jutással a dicsőség
mellé újabb hat nemzetközi kupamérkőzés és 2,92 millió euró jár.
Az augusztus 29-én Nyonban megtartott sorsoláson a Ferencvárost
a CSZKA Moszkva, a Ludogorec és
az Espanyol mellé húzták a H csoportba, a zöld-fehérek tehát ismét
találkoznak a bolgár bajnokkal. A
csoportkör küzdelmei szeptember
19-én kezdődnek.

Öreg fiúk szenvedései
A bajnokságban menetelő, még
cserejátékosaival is győzelmeket elérő kolozsvári CFR gyenge
pontjai akkor mutatkoznak meg,
amikor egy komolyabb akadállyal

kerülnek szembe. Ahogy egy jobb
csapat keresztezi útjukat, azonnal csődöt mond a tudomány, és
kiütköznek Dan Petrescu edző és
játékosainak korlátjai. A Slavia
Prága sem egy futballzsenikből
álló együttes, mégis úgy győzte le
a kolozsváriakat mindkét mérkőzésen 1–0 arányban, hogy Arlauskis
kapus jó pár cseh ziccert hárított.
A tulajdonosváltással sajnos Kolozsvárra is beköszönt a Balkán: a
CFR homályos és titkolt pénzügyi
hátterével ellentétben például a
kínai tulajdonban lévő cseh bajnok nem is titkolja, hogy honnan
jön a pénz. Ami nem is kevés: közel 50 millió euró évente. A román
klubtulajdonosok minden áldott
bajnoki szezonban arról álmodnak,
hogy csapatuk valahogy eljut valamelyik európai kupasorozat csoportköréig, aztán onnan dől majd
a pénz. Amit aztán többnyire az
adósságok törlesztésére fordítanak,
vagy egyszerűen zsebre vágnak.
Az, hogy az eredményesség érdekében előbb csapatot kellene építeni, már-már mellékes szempont
a kluboknál. A CFR-nél Deacról,
Culióról, Camoraráról vagy éppenséggel Țucu deanról már a hetedik
bőrt is lenyúzták, a fiatalok pedig,
akik messze nincsenek az előbbiek szintjén, csak a szabályok miatt
kapnak lehetőséget a bajnokságban. Ameddig a Slavia közel 24 millió eurót költött az utóbbi két évben
átigazolásokra, a CFR alig 3,5 milliót! A CFR játékosainak átlagéletkora 30,5 év volt, a cseheké 26. Mindez
ahhoz vezetett, hogy mindkét mér-

Feláldozták (?) a bajnokságot – a
táblázat végén tanyáznak –, mégsem léptek tovább az európai kupákban a bukarestiek. Legszebb öröm
a káröröm – mondják a cinikusok,
ám van ebben a mondásban egy jó
adag igazság. Amennyi rosszat tett
a román labdarúgásnak, és amilyen
fölényesen beszélt az ellenfelekről,
Gigi Becali megérdemelte, hogy
végre elhallgattassák. Bár azt, hogy
ezután a „bölcs juhász” csendben
lesz, nehéz elképzelni. Ő a korlátolt
emberek magabiztosságával nyilatkozik mindenkinek mindenről, és
valószínűleg csak az ásó, a kapa és
nagyharang fog véget vetni ámokfutásának. A visszavágó előtt a másodosztályba kiesett Ilfov megyei
gárdához hasonlította a portugál
csapatot Gigi (a „portugál Concordia
Chiajna” – vélekedett a 0–0-s eredménnyel végződött odavágó után a
Guimaraes együtteséről), majd még
azt is hozzátette, levágja a fejét, ha
ettől a csapattól gólt kapnak a viszszavágón.
Gigi nyúlhat a bárd után: a névtelen és arctalan bukaresti csapatot
úgy verte meg mindössze egy góllal a Vitória, hogy a meccsben még
benne volt legalább három portugál
találat. Csak a bukarestiek közmondásos szerencséjén múlt, hogy enynyivel megúszták…

A Fradi és a CFR programja
az Európa Ligában
1. forduló, szeptember 19.: 19.55től Kolozsvári CFR–Lazio, 22 órától
Espanyol–Ferencváros.
2. forduló, október 3.: 19.55-től
Ferencváros–Ludogorec, 22 órától
Celtic–CFR.
3. forduló, október 24.: 19.55-től
CSZKA Moszkva (orosz)–Ferencváros, 22 órától Rennes–CFR.
4. forduló, november 7.: 19.55-től
CFR–Rennes, 22 órától Ferencváros–CSZKA Moszkva.
5. forduló, november 28.: 19.55-től
Ferencváros–Espanyol, 22 órától
Lazio–CFR.
6. forduló, december 12.: 19.55-től
CFR–Celtic, 22 órától Ludogorec–
Ferencváros.

