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Rasszizmus miatt büntették
a craiovaiak futballistáját
Egyenként tízezer lejre bírságolta 
Nicușor Bancut és az őt foglal-
koztató Craiovai Universitatea 
futballklubot az Országos Diszk-
rimináció-ellenes Tanács (CNCD). 
A játékost azért büntették meg, 
mert a Viitorul elleni Liga 1-es mér-
kőzés alkalmával rasszista jelzővel 
sértegette a holland Bradley de 
Nooijert, a konstancaiak színes 
bőrű labdarúgóját. A craiovai 
klubot a passzív hozzáállás miatt 
szankcionálták, ugyanakkor a 
CNCD a játékvezetők országos tes-
tületét is fi gyelmeztette a hasonló 
esetek büntetése érdekében.
 
Bizonytalan Cristina Neagu
szereplése
Hétvégén kezdődik Japánban a 
női kézilabda-világbajnokság, de 
Románia a legjobb hét közé jutást 
célzó válogatottja nincs csúcsfor-
mában. Amellett, hogy megviselte 
a brassói doppingbotrány miatti 
keretmódosítás, még legjobbja, 
Cristina Neagu egészségügyi 
állapota sem tökéletes. A tavalyi 
súlyos sérülése után pár hete 
visszatért világklasszis átlövőről 
Tomas Ryde szövetségi kapitány 
tegnap azt mondta a Gazeta Spor-
turilor sportnapilapnak, hogy csak 
ötvenszázalékos teljesítményre 
képes, és a soron következő 
seregszemlén még biztosan nem 
lesz felépülve. Játszatta ugyan-
akkor a szakember a hollandok 
elleni barátságos mérkőzéseken, 
a keddi összecsapás alkalmával 
az első félidőben lépett pályára, 
miután jeges borogatással és 
masszírozással kezelte a térdét. Az 
első félidőben amúgy jól játszott a 
válogatott, magabiztosan vezettek 
3-4 góllal az ugyancsak legjobbjait 
pályára küldő ellenféllel szem-
ben. A szünet után viszont már 
tartalékos felállásban szerepelt 
Románia, ami Ryde szerint megza-
varta tanítványait, és emiatt is lett 
32-23 arányú vereség a találkozó 
végeredménye. A válogatott 
legközelebb már a világbajnokság 
csoportkörének első fordulójában 
Spanyolország legjobbjai ellen 
lép pályára – szombaton 11 órától. 
Ebben a csoportban szerepel 
Magyarország válogatottja is, de 
Montenegró, Szenegál és Kazahsz-
tán is ellenfél lesz.
 
Bajnokesélyes
a galaci hokicsapat
Meglepetésre hazai pályán 
háromgólos vereséget szenvedett 
a jégkorong Erste Liga éllovasa 
a román hokibajnokságban: a 
Csíkszeredai Sportklub kedden 
este 6-3-ra kapott ki a Galaci CSM 
együttesétől. Ezek után a galaciak 
37 ponttal vezetik az összetettet 
a 33 ponttal maradt Sportklub 
és a 31 pontos Gyergyói HK előtt. 
A címvédő Brassói Coronának csak 
19 pontja van eddig, és a negyedik 
helyen áll, de öttel kevesebb talál-
kozót játszott, mint a „dobogósok”. 
A román hokibajnokságban a 
csapatonként 36 mérkőzéses alap-
szakasz január végéig tart, ebben a 
szakaszban minden csapat hatszor 
mérkőzik meg minden ellenfelé-
vel, háromszor hazai pályán, és 
háromszor idegenben. 
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Továbbjutást céloz a Kolozsvári 
CFR élvonalbeli labdarúgócsapata 

az Európa Liga csoportköréből, ahol 
két fordulóval a vége előtt már csak 
egyetlen pontra van szüksége ahhoz, 
hogy a tizenhatoddöntőben is pályára 
léphessen. Ezt ma este Olaszország-
ban a Lazio ellen harcolhatja ki, bár 
Dan Petrescu vezetőedző szerint nem 
egyszerű feladat, mivel ellenfelüknek 
jelentős költségvetése és kiváló játéko-
sai vannak, esélyesebbek náluk az esti 
összecsapáskor. „Egyértelmű, hogy 
a Lazio a lehető legjobb felállásban 
játszik majd. Nem azért vannak az Eu-

rópa Ligában, hogy a csoportkörben 
búcsúzzanak. Azt hiszem, ők a serleg-
re pályáznak, mert azzal indulhatnak 
a Bajnokok Ligájában. Elképesztően 
nehéz mérkőzésünk lesz, de remélem, 
hogy olyan fantasztikus lesz, mint 
amilyet korábban a Celtic ellen ját-
szottunk” – idézte a szakembert a 
román bajnok hivatalos Facebook-ol-
dala. Petrescu megjegyezte, az eddigi 
eredményeik túlszárnyalták az elvá-
rásaikat, nem számított ugyanis arra, 
hogy négy mérkőzés után kilenc pont-
juk lesz, de most már nem takargat-
hatják tovább azt a tényt, hogy kvalifi -
kációra pályáznak. Az E csoportban 
négy forduló után a Celtic Glasgow 

10 ponttal vezet, mögötte a CFR-nek 
9, a Laziónak 3, a Rennes-nek pedig 
1 pontja van. Szeptemberben a CFR 
2-1-re legyőzte hazai pályán a Laziót, 
a mai, idegenbeli összecsapásuk 22 
órakor kezdődik, miközben a Celtic – 
a kolozsváriak utolsó ellenfele a cso-
portkörben, és már biztos továbbjutó 
– a Rennes-t fogadja.

A magyarországiak bajnoka, a 
Fe rencváros hazai pályán játszik 
19.55-től az Espanyol ellen, hogy a 
H négyes másik összecsapásán a 
Moszkvai CSZKA fogadja a nagyvára-
di, válogatott csatárt, Claudiu Keșe-
rűt foglalkoztató Ludogorec gárdá-
ját. Ebben a kvartettben négy forduló 
után az Espanyolnak 10, a Ludogo-
recnek 6, a Fradinak 5, a CSZKA-nak 
pedig 1 pontja van. Mivel az utolsó 
fordulóban a bolgár bajnok a buda-
pesti zöld-fehérekkel találkozik, a 
listavezető spanyol gárda már biztos 
továbbjutónak számít. Bebiztosította 
helyét az egyenes kieséses szakaszra 
is a Sevilla az A csoportból, a Basel a 
C csoportból és a Manchester United 
az L csoportból. A többi négyesben 
még nyílt harc folyik a tizenhatod-
döntős szereplésért, amelynek pá-
rosításait december 16-án tartják, 
az oda-vissza vágó alapú párharcok 
pedig februárban lesznek.

Továbbjutásért játszik a Kolozsvári CFR az EL-ben

 » „Elképesztő-
en nehéz mérkő-
zésünk lesz, de 
remélem, hogy 
olyan fantasz-
tikus lesz, mint 
amilyet koráb-
ban a Celtic 
ellen játszot-
tunk” – mondta 
Dan Petrescu, a 
Kolozsvári CFR 
edzője.

Egy év haladékot ad a Román 
Labdarúgó-szövetség a klu-
boknak az utánpótlás-nevelő 
központjaik fejlesztéséhez, és 
jövőre még nem lesz kizáró 
jellegű a hatvanpontos minő-
sítés a Liga 1-es licenckérelmek 
elbírálásakor.

 » KRÓNIKA

M egváltoztatta a Liga 1-es 
bajnokságban való szerep-
léshez szükséges licencfel-

tételeket Románia Labdarúgó-szö-
vetségének (FRF) vezetőtanácsa, és 
egy év haladékot ad a kluboknak 
arra, hogy utánpótlás-nevelő köz-
pontjaikat az elvárt szintre fejlesz-
szék. Ismert ugyanis, hogy az élvo-
nalbeli együttesek akadémiáinak 
eredetileg már 2020-ban legalább 
hatvanpontos minősítést kellett 
volna elérniük a szászból ahhoz, 
hogy a pontvadászatba benevez-
hessenek. Ez viszont jelen állás sze-
rint mindössze öt Liga 1-es klubnak 
sikerülne, ezért Răzvan Burleanu, 
az FRF elnökének e heti bejelenté-
se alapján csak 2021-től lesz kizáró 
jellegű ez a licencfeltétel. A sportve-
zető közölte, akik jövő márciusban 
nem felelnek meg ennek a kritéri-
umnak, azok 120 ezer lejes pénzbír-
ságot kapnak, de ha aláírnak egy a 
fejlesztésre vonatkozó megállapo-
dást az FRF-fel akkor egy év haladé-
kot kapnak, és nem zárják ki őket a 
Liga 1-ből. A feltételek teljesítése ér-
dekében a hazai sportági szövetség 
egy támogatói programot is indít 

TÁMOGATÁST NYÚJT AZ FRF A LIGA 1-ES KLUBOK UTÁNPÓTLÁSKÖZPONTJAINAK FEJLESZTÉSÉHEZ

Elnapolt szigorítás az élvonalban

Jelesre vizsgáztak. A hazai élvonalbeli klubok közül a Viitorul futballakadémiája kapta a legjobb minősítést

 » Akik jövő 
márciusban nem 
felelnek meg a 
kritériumnak, 
azok 120 ezer 
lejes pénzbír-
ságot kapnak, 
de ha aláírnak 
egy a fejlesz-
tésre vonatkozó 
megállapodást 
az FRF-fel akkor 
egy év haladékot 
kapnak, és nem 
zárják ki őket a 
Liga 1-ből.

jövőre, amely első körben a Liga 1-es, 
második körben pedig az alsóbb osz-
tályosban szereplő kluboknak nyújt 
segítséget az akadémiáik színvonalá-
nak fejlesztéséhez.

Az nem okoz meglepetést, hogy 
az országban a Gheorghe Hagi által 
életre keltett Viitorul futballakadémi-
ája érte el a legjobb eredményt. A leg-
utóbbi minősítéskor 91,50 pontot ért 
el. A Liga 1-ben érdekelt klubok kö-
zül viszont mellette csak a Craiova, 
a Dinamo, a Voluntari és az FCSB 
utánpótlás-nevelő központjai lépték 
át a hatvan pontos küszöböt, még a 
címvédő és jelenleg listavezető Ko-
lozsvári CFR is csak 57 pontot kapott 
az elbíráláskor.

Amúgy a legutóbb nyilvánosság-
ra hozott lista alapján még további 

kilenc futballakadémia kapott hat-
van pontnál jobb minősítést. Így 
például Brassóban, Nagyváradon és 
Temesváron is van nívós utánpótlás-
képzés, de az UTA és az FK Csíksze-
reda akadémiái is „átmennének a 
vizsgán”. Ők emiatt plusz pénzügyi 
támogatásra is számíthatnak jövő-
re, mert az FRF úgy döntött, hogy 
a romániai klubcsapatok európai 
klubtornán való részvétele után ka-
pott UEFA-juttatást a legjobb húsz 
futballakadémia között osztja szét. 
Az úgynevezett szolidaritási alapból 
származó pénzösszegeket kizárólag 
utánpótlás-nevelésre lehet majd for-
dítani. Idén decemberben még az 
eddig megszokott elv szerint, az él-
vonalbeli klubok között osztják szét 
a támogatást.
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Történelmet írt Lewandowski a Bajnokok Ligájában

A labdarúgó-Bajnokok Ligája történelmének leggyorsabb mesternégyesét érte el kedd este Robert 
Lewandowski, amikor a Bayern München színeiben – a második félidőben – 14 perc és 31 másod-
perc alatt négy gólt szerzett a Crvena zvezda elleni csoportmérkőzésen. A német együttes végül 
6-0-ra nyert, és biztosan csoportelsőként lép tovább a B négyesből, ahol a Tottenham is továbbjut. 
Az A kvartettben a Paris Saint-Germain 2-2-es döntetlent ért el a Real Madrid vendégeként, de így 
is az első helyről lép tovább, miközben a spanyol együttes a másodikról. A C csoportban a lista-
vezető és biztos továbbjutó Manchester City 1-1-re mérkőzött otthon a Sahtar Donyeckkel, de az 
Atlanta legyőzte a Zágrábi Dinamót, ezért itt csak az utolsó forduló dönt a második továbbjutó hely 
sorsáról. A D négyesben a Juventus az Atlético Madrid elleni 1-0-ás sikerével őrizte meg veretlen-
ségét, a spanyol együttes pedig csupán egyetlen ponttal vezet a Bayern Leverkusennel szemben a 
második helyért zajló versenyben.




