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Kezdődik a harc az élvonalért
Labdarúgó 2. Liga: egy erdélyi csapat érdekelt a küzdelemben
• Március 8-án ren-
dezték az utolsó mér-
kőzést a labdarúgó 2. 
Ligában. Négy hóna-
pos kihagyást köve-
tően feléled a másod-
osztály, igaz, csak hat 
együttes vesz részt a 
folytatásban. A tét a 
feljutás vagy a selejte-
zőmérkőzésre feljogo-
sító hely megszerzése. 
Az egyetlen erdélyi 
csapat, az Aradi UTA az 
élről indít.

DOBOS LÁSZLÓ, JÓZSA CSONGOR

A koronavírus-járvány miatt 
márciusban leálltak az or-
szágban a sporttevékenysé-

gek, így a 2. Ligában sem rendeztek 
mérkőzéseket, meghatározatlan idő-
re felfüggesztették a találkozókat. A 
Román Labdarúgó-szövetség (FRF) ki-
várt, amíg tudott, végül jó pár komoly 
döntést hozott. Elsősorban azt, hogy 
ebben az idényben nem lesz kieső a 
másodosztályból – kivételt képez az 
a két klub, amely a bajnokság során 
állt ki. A szakszövetség a feljutást ille-
tően nem akart meghozni olyan dön-
téseket, mint tette sok más szövetség 
Európa-szerte, ezért úgy határozott, a 
pontvadászat első hat helyezettje ve-
gyen részt egy rájátszásban.

Mivel nem lett volna elégséges idő 
arra, hogy ez a mezőny oda-visszavá-
gókkal alakítsa ki a végső rangsort, kü-
lönleges versenykiírást alkottak: felez-
ték a klubok eddig megszerzett pontjait, 
és csupán egy ötfordulós play-off  lesz, 
ahol az első három helyezett háromszor 
hazai környezetben, kétszer pedig ide-
genben lép pályára. Az első kettő feljut 
az 1. Ligába, míg a harmadiknak marad 
egy kevés esélye, selejtezőmeccset ját-
szik egy élvonalbeli klubbal.

A 2. Liga küzdelmeinek félbesza-
kadásakor a tabella első hat helye-
zettje: Aradi UTA (50 ponttal), CS 
Mioveni (39), Turris-Oltul Turnu Mă-
gurele (39), FC Argeș (38), Petrolul 
Ploiești (38), Bukaresti Rapid (37).

A bajnokság félbeszakadásakor 
is látható volt, hogy igazi harc a má-

sodik pozíció elcsípéséért volt, így 
némileg az aradi klub a rájátszás 
előtti nagy vesztes: ugyanis a pont-
számok felezésekor csak ötpontos 
előnnyel indít, nem maradt meg a 
tizenegy pontos különbség a má-
sodik helyezettel szemben. Az UTA 
egyébként megfellebbezte a román 
szakszövetség versenykiírásának 
jogosságát.

Kérdések a rájátszásról

A világjárvány hozta új lebonyolítási 
rendszert többen kritizálták, a szak-
szövetség próbálta mosni kezét, meg-
magyarázta, miért is gondolta így a 
másodosztály befejezését, ezt pedig 
fel is vázolta. Miért ez a hat együttes 
szerepel a rájátszásban? – tehetjük 
fel a kérdést, hiszen a hetedik helye-
zettnek, a Bukaresti Metaloglobus-
nak ugyanannyi pontja volt, mint a 
hatodik Bukaresti Rapidnak. Az FRF 
válasza erre, hogy a szövetség csak 
azon csapatok indulását fogadta el, 
amelyek megszerezték a licencet az 
1. Ligában való szerepléshez. Ezt a 
Metaloglobus nem tette meg.

Miért folytatódik csupán július 
4-én a másodosztály, fi gyelembe vé-
ve, hogy az élvonal összecsapásai 
már néhány hete folynak? Azért ilyen 

az időzítés, hogy a két kiírás egyszer-
re járjon le, a selejtezőmeccsre pedig 
ne kelljen a két fél közül az egyiknek 
sokat várakoznia, így mindkét együt-
tesnek hasonló feltételeket biztosít-
hatnak.

Mik lesznek a sorrend felállításá-
nak feltételei? Ugyanaz, mint az 1. 
Ligában. Vagyis ha az öt forduló után 
két vagy több gárdának lesz azonos 
pontszáma, a következőket veszik 
fi gyelembe: alkalmazták-e a pontok 
felezésekor a felfelé kerekítést (az 
UTA-nál, az Argeșnél és a Petrolulnál 
nem, a másik háromnál igen), a ráját-
szásban elért egymás elleni eredmé-
nyek, a rájátszásban elért gólkülönb-
ség, több rúgott gól a rájátszásban, 
legvégül pedig a bajnokság félbesza-
kadásakor elfoglalt pozíció.

Bálint bízik a feljutásában

Az éllovas UTA vezetőedzője, a 
barcasági születésű Bálint László 
György lapunknak elmondta, egy 
atipikus perióduson van túl csapata, 
különösen az a két hét volt teljesen 
más, amikor karanténba kellett vo-
nulniuk és csak négyfős csoportok-
ban végezhették az edzéseket.

„Megértettük azonban, hogy eze-
ket az intézkedéseket a mi érdekünk-

ben hozták, ez volt a garancia arra, 
hogy újrakezdődhessen a bajnokság. 
A játékosok erőnlétileg jó állapotban 
érkeztek. Számunkra nagy hátrányt 
jelentett azonban a felkészülés szem-
pontjából, hogy nem találtunk edző-
partnert legalább egy felkészülési 
mérkőzésre. Nem kaptunk egyetlen 
olyan bánsági vagy erdélyi csapatot 
sem, amely teljesítette volna a mi-
nisztériumok által előírt feltételeket, 
így tesztmeccs nélkül vágunk neki a 
folytatásnak. A felkészülési mérkő-
zések főleg bizonyos taktikai elkép-
zelések begyakorlása szempontjából 
lettek volna fontosak” – nyilatkozta 
a szakember.

Bálint egyetért azzal, hogy a vi-
lágjárvány miatt a bajnoki rendszert 
módosítani kellett, de szerinte a pon-
tok megfelezése nem igazságos dön-
tés. „A Európai Labdarúgó-szövetség 
(UEFA) is azt javasolta minden or-
szágnak, hogy olyan megoldást ta-
láljanak, melynek során elsősorban 
a sportérdem érvényesül. Az UTA a 

Nemzetközi Sportdöntőbírósághoz 
(TAS) nyújtott be keresetet a Román 
Labdarúgó-szövetség döntése ellen, 
várjuk az ítéletet, de nekem, az edző-
nek a jelenleg érvényes szabályhoz 
kell igazodnom, arra kell felkészí-
tenem a csapatomat, hogy mi a TAS 
döntésétől függetlenül a pályán har-
coljuk ki a feljutást” – mondta el Bá-
lint László György.

Megtudtuk, hogy az új aradi sta-
dion munkálatai a végéhez közeled-
nek, a szakember szerint augusztus 
közepére befejeződnek. Hátravan-
nak még a különböző átvételek, ha-
tósági jóváhagyások és hitelesítések. 
„Nagyon remélem, hogy a következő 
szezon első hazai mérkőzését az új 
Neumann Ferenc Stadionban játssza 
az UTA” – zárta a beszélgetést az ara-
diak vezetőedzője.

Öt pontra olvadt az aradiak 
előnye üldözőikkel szemben

▴  K O R Á B B I  F E L V É T E L :  
     G Á B O S  A L B I N

Labdarúgó 2. Liga, 
rájátszás a feljutásért 

1. forduló (július 3–7.):
Turris-Oltul Turnu Măgurele–
FC Argeş
Aradi UTA–Petrolul Ploieşti
CS Mioveni–Bukaresti Rapid

2. forduló (július 11.):
Petrolul Ploieşti–Bukaresti Rapid
FC Argeş–CS Mioveni
Aradi UTA–Turris-Oltul Turnu 
Măgurele

3. forduló (július 18.):
Turris-Oltul Turnu Măgurele–
Petrolul Ploieşti
CS Mioveni–Aradi UTA
Bukaresti Rapid–FC Argeş

4. forduló (július 25.):
Petrolul Ploieşti–FC Argeş
Aradi UTA–Bukaresti Rapid
Turris-Oltul Turnu Măgurele–
CS Mioveni

5. forduló (augusztus 1.)
CS Mioveni–Petrolul Ploieşti
Bukaresti Rapid–Turris-Oltul 
Turnu Măgurele
FC Argeş–Aradi UTA

A play-off állása 
a pontok felezése után:
• Aradi UTA 25 pont
• CS Mioveni 20
• Turris-Oltul Turnu Măgurele 20
• FC Argeș 19
• Bukaresti Rapid 19
• Petrolul Ploiești 19




