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Lezárult a téli szünet a hazai 
élvonalbeli labdarúgó-bajnok-
ságban, és péntektől már az 
alapszakasz 23. fordulójával 
folytatódik a Liga 1.

 » VÁSÁRHELYI-NYEMEC RÉKA

Ú j edzőkkel és új játékosokkal 
folytatódik péntektől a hazai 
élvonalbeli labdarúgó-baj-

nokság 2019–2020-as szezonja, 
amelynek alapszakaszából négy 
forduló maradt hátra. Arról már ko-
rábban beszámoltunk, hogy a cím-
védő Kolozsvári CFR keretéből ta-
lán Emmanuel Culio fog leginkább 
hiányozni, de Alexandru Chipciu 
leigazolásával rutinos válogatott 
futballistával erősödött Dan Petres-
cu edző együttese. A tapasztalatra 
várhatóan szükség is lesz, hiszen 
bár 44 pontjával az összetett élén 
„telelt” a fellegvári gárda, mögötte 
„sűrű a mezőny”: a három pont le-
vonásával büntetett Giurgiui Astra 
40 ponttal a második, miközben az 
FCSB 39 ponttal a harmadik és van 
egy elmaradt mérkőzése.

A hétvégi 23. fordulóban épp 
CFR–FCSB rangadó lesz. A vendé-
geknél Bogdan Vintilă maradt a ve-
zetőedző, a klubtulajdonos George 
Becali pedig 150 ezer eurót fi zetett a 
mindössze 17 éves Andrei Tănaséért 
a Iași-nak. A fi atal csatár mellett a 
Botoșani-tól érkezett Andrei Miron, 
miközben a Medgyesi Gaz Metantól 
a 21 éves középpályás, Darius Ola-
ru csatlakozott az eddig öt távozót 
számláló kerethez.

Az átigazolási időszak egyébként 
majd csak február 17-én zárul, de a 
csapatok többsége igyekezett már 
a téli felkészülés idején körvona-
laznia keretét és szakmai gárdáját. 
Miközben az Astra Bogdan Andone 
edző irányításával folytatja, és két 
csatár – Raoul Baicu és Kehinde 
Fatai – mellett egy középpályással 
(Takayuki Seto) és egy kapussal 
(Miguel Santos) erősített, addig a 
dobogóról lecsúszott Craiova Vic-
tor Pițurcă helyett újfent Corneliu 
Papură edzőre bízta az együttest. 
Eddig egy érkezőt jelentettek be: 
Dan Nistorért 260 ezer eurót fi zettek 
a Dinamónak. Arról már beszámol-
tunk, hogy az átigazolási piacon ed-
dig a Viitorul keresett a legtöbbet, 
de jelenleg az utolsó, még felsőházi 
rájátszást jelentő helyen állnak. A 
konstancaiak változatlanul Gheorg-
he Hagi irányításával dolgoznak, de 
az egy ponttal előttük állő Medgyesi 
Gaz Metan is „megtartotta” Edi Ior-
dănescu edzőt.

Matematikában bízva
Négy fordulóval az alapszakasz le-
zárása előtt a hetedik helyen telelő 
Botoșani-nak van a legnagyobb 
esélye arra, hogy felkapaszkodjon 
a legjobb hat közé. Ennek érdeké-
ben két külföldi támadón kívül Alin 
Șeroni, az UTA rutinos futballistája 
csatlakozott Marius Croitoru edző 
keretéhez, de 500 ezer euróért elad-
ták Hervin Ongendát a Chievónak. 
Hogy a változás milyen eredmény-
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Belevág a hajrába a Liga 1

Vége a gyakorlásnak. Rangadóra tér vissza a Kolozsvári CFR az edzőmeccsekről

 » „A célunk, 
hogy a playout-
ban egy nagyon 
jó helyezést 
érjünk el, a 
7–10. között. 
Van potenciál a 
csapatban. Az is 
fontos számunk-
ra, hogy vissza-
hozzuk a nézőket 
a stadionba, én 
pedig ígérem, 
hogy ez a csapat 
a szívét-lelkét 
beleadja majd 
minden meccs-
be” – fogalma-
zott Hadnagy 
Attila, a Sepsi 
OSK klubigazga-
tója.

nyel jár majd, még nem tudni, de a 
moldvai együttes mögött már csak 
két gárda, a Sepsi OSK és a Dinamo 
őriz matematikai esélyeket a playoff -
ra. A két csapat keretváltoztatásairól 
már beszámoltunk, és bár erősítés-
nek tartják az elmúlt időszak igazolá-
sait, a bukaresti piros-fehéreket edző 
ifj abb Dusan Uhrin gárdájának kép-
viselői visszafogottan nyilatkoztak 
a felsőházi rájátszásba jutást érintő 
esélyeikről.

Hasonlóképp vélekednek saját 
esélyeikről Sepsiszentgyörgyön is, 
ahol a klubigazgató Hadnagy Attila 
csütörtöki sajtótájékoztatóján jelez-
te, hogy emiatt inkább a csapat fi a-
talítását célozták meg jelenleg. „Hoz-
tunk érdekes fi atal játékosokat, akik 
remélem, hogy bizonyítanak majd” – 
mondta Leo Grozavu edző keretéről a 
klubvezető. Optimista Cornel Cernea 
kapusedző és Ovidiu Chiribici erőn-
léti edzővel kapcsolatban is, ugyan-
akkor megjegyezte azt is, hogy a já-
tékoskeretben még lesznek további 
távozók. „Az alapján, amit láttam, én 
azt mondom, készen állunk az első 
fordulóra. A felsőházi rájátszásra 
nagyon kevés az esélyünk, ezért is 
számoltunk ennyi fi atallal. A célunk, 
hogy a playoutban egy nagyon jó he-
lyezést érjünk el, a 7–10. között. Van 
potenciál a csapatban. Az is fontos 
számunkra, hogy visszahozzuk a né-
zőket a stadionba, én pedig ígérem, 
hogy ez a csapat a szívét-lelkét be-
leadja majd minden meccsbe” – fo-
galmazott Hadnagy. Fülöp Loránd, a 
Puskás Akadémiától kölcsönbe érke-
zett futballista örült, hogy visszatér-
hetett oda, ahol felnőtt pályafutását 
kezdte. „A szombati meccs nagyon 
nehéz lesz, mert az időjárás még nem 
túl jó. De nagyon jól dolgozott eddig 
a csapat, és úgy utazunk Szebenbe, 
hogy a három pontot hazahozzuk. 
Ez sok mindentől függ, de a motivá-
ció megvan. A playoff ra lehet nincs 
sok esély, de 12 pont még benne van 
a játékban, és ha minél több pontot 
szerzünk, a rájátszást is másképp in-
dítjuk majd” – vélekedett.

Bennmaradásra készülve
A Sepsi OSK a Hermannstadt ven-
dégeként lép hétvégén pályára, a 

házigazdáiknál pedig ezen a mérkő-
zésen debütál a szebeniek kispadjára 
visszatért Vasile Miriuță edző. Neki 
tavaly már sikerült megmentenie az 
együttest a Liga1-ből való kieséstől, 
és hogy most ezt megismételje, két 
új játékossal erősített. A bennmara-
dásért harcol viszont mögötte a to-
vábbi négy csapat is, amelyek közül 
a Iași irányítását Mircea Rednic vette 
át, aki jelentősen át is alakította a 
keretet. Tânasă mellett a Krakkónak 
adták el 300 ezer euróért Florian Los-
hajt, de az ingyen távozók mellett hat 
új futballistát igazoltak. Mind 24 év 
felletti, tapasztalt játékos, a csatár 
Kevin Luckassen mellett elsősorban 
a középpályán erősítettek.

A Târgoviștéi Chindia kitartott 
Viorel Moldovan edző mellett, és 
a Clinceni is bízik abban, hogy Ilie 
Peonaru szakvezetésével megme-
nekülnek a kieséstől, a sereghajtó 
Voluntari ugyanakkor Mihai Teját 
bízta meg a keret „újjáélesztésével”. 
Ehhez a Viitorultól érkezett 34 éves 
középpályás Eric, továbbá Vlad Mo-
rar (csatár), Moussa Sanoh (közép-
pályás), Alexandru Pașcanu (védő) 
és Valentin Cojocaru (kapus) lesz-
nek a segítségére.

Bemutatkozásuk a 23. fordulóban 
Craiova–Medgyes (péntek, 20 óra), 
Clinceni–Voluntari (szombat, 13 óra), 
Hermannstadt–Sepsi OSK (szombat, 
15 óra), Dinamo–Astra (szombat, 20 
óra), Chindia–Botoșani (vasárnap, 
17 óra), CFR–FCSB (vasárnap, 20 óra) 
és Iași–Viitorul (hétfő, 20 óra) párosí-
tás szerint lesz.
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 » RÖVIDEN

Simona Halep kiesett
az Australian Openen
Az elődöntő jelentette a végállo-
mást Simona Halep számára az idei 
ausztrál nyílt teniszbajnokságon, 
miután csütörtök reggel 7:6, 7:5-re 
kikapott Garbine Muguruzától. 
A spanyol negyedjére győzte őt le 
keménypályán, de ezúttal rendkí-
vül szoros és fordulatos összecsa-
páson kerekedett felül a román 
klasszissal szemben. Halep meg 
is jegyezte, hogy fájdalmasabb 
így veszíteni. „Muguruza kiválóan 
adogatott a kulcsmomentumok-
ban, az én fonákom pedig ma nem 
volt a legjobb. Lehettem volna egy 
picit bátrabb, ő bátrabban játszott 
a döntő pillanatokban, a végén 
erősebb volt” – értékelt a Melbour-
ne-ben negyedik helyen kiemelt 
kétszeres Grand Slam-győztes. 
Halepet, mint ismeretes, hétfőtől 
veresége ellenére is a világranglista 
második helyén fogják jegyezni, 
ugyanakkor az ausztrál Ashley Bar-
ty az élen maradt. Döntőt viszont 
nem játszhat hazai környezetben, 
kikapott ugyanis Sofi a Kenintől – 
szintén 7:6, 7:5-re –, aki szombaton 
10.30 órakor mérkőzik meg a Mugu-
ruza elleni fi náléban. Arról már ko-
rábban beszámoltunk, hogy a női 
párosok péntek reggeli döntőjében 
a magyarországi Babos Tímea ado-
gathat Kristina Mladenovic oldalán 
az első helyen kiemelt Hsieh Su-wei 
és Barbora Strycová kettőse ellen. 
A férfi ak egyéni versenyének első 
döntőse a szerb Novak Djokovic 
lett, aki csütörtökön 7:6, 6:4, 6:3-ra 
felülmúlta a svájci Roger Federert. 
Vasárnapi ellenfele a pénteki 
Dominic Thiem–Alexander Zverev 
csata győztese lesz.
 
Bosnyákokkal játszik
vébéselejtezőt Románia
Bosznia-Hercegovina lesz Romá-
nia férfi  kézilabda-válogatottjának 
ellenfele a jövő évi világbajnokság 
kvalifi kációs sorozatának első 
playoffj  ában – derült ki a csütörtö-
ki sorsoláson. Az oda-visszavágós 
párharcot április 15–19-én ren-
dezik, a kék-sárga-piros együttes 
pedig az első mérkőzést játssza 
majd hazai pályán. Továbbjutása 
esetén Románia a napokban zárult 
Európa-bajnokság 4–20. helye-
zettjei közül kap majd ellenfelet a 
második playoff ra, így akkor Ma-
gyarországgal is összetalálkozhat 
a jövő évi világversenyre vezető 
úton. Rareș Fortuneanu szövetségi 
kapitány együttese, mint ismere-
tes, nem szerepelt a kontinens-
viadalon, helyette világbajnoki 
előselejtezőre kényszerült. Az 
olaszországi tornán a házigazdák 
mellett Grúziát és Koszovót győzte 
le a csoportelsőségért.
 
Elmarad idén a fedettpályás
atlétikai-világbajnokság
A kínai koronavírus terjedése 
miatt jövőre halasztották az idén 
márciusra tervezett fedettpályás 
atlétikai-világbajnokságot, amely-
nek Nancsing lesz a házigazdája. 
A világszövetség elővigyázatos-
ságból döntött így, ugyanakkor 
elvenni sem akarták a rendezés 
jogát a Jiangsu tartományban 
fekvő várostól. Nancsing mintegy 
530 kilométerre fekszik a járvány 
gócspontjától, Vuhantól.

A LIGA 1 ÁLLÁSA
  1. CFR 22135448-16 44
  2. Astra* 22134533-21 40
  3. FCSB 21123633-24 39
  4. Craiova 22114731-22 37
  5. Medgyes 22106629-25 36
  6. Viitorul 22105741-26 35
  7. Botoșani 2289530-28 33
  8. Sepsi OSK 22610625-21 28
  9. Dinamo 22841032-37 28
10. Hermannstadt 2258921-36 23
11. Iași 22571022-30 22
12. Târgoviște 22561125-42 21
13. Clinceni 22481027-42 20
14. Voluntari 21151513-40 8
* az Astrát 3 pont levonással büntették




