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• A CS Mioveni mellett 
az FC Argeș is győzni 
tudott idegenben a 
másodosztályú labda-
rúgó-bajnokság keddi 
játéknapján, a ráját-
szás negyedik forduló-
jában. A play-off utolsó 
mérkőzéseit vasárnap 
rendezik, akkor dől 
el a két biztos feljutó, 
illetve az osztályozós 
csapat kiléte.

H O R V Á T H  B Á L I N T  O T T Ó

A keddi játéknap esti mérkő-
zésén az FC Argeș Pitești 
sokáig hátrányban játszott 

a Petrolul Ploiești otthonában, de a 
végén öt perc alatt megfordította az 
állást, így feljött a harmadik helyre, 
és versenyben maradt az élvonalbeli 
tagság megszerzéséért. Ezzel szem-
ben a vesztes prahovaiak az utolsók 
maradtak, és a hat csapat közül egye-
düliként már semmi esélyük sem 
maradt az osztályváltásra. Ezt meg-
előzően a Mioveni egymás után má-
sodik idegenbeli sikerét szerezte meg 

a Turris Turnu Măgurele pályáján, 
ezzel az Argeș megyeiek megelőzték 
ellenfelüket, és feljöttek a második, 
élvonalba jutást jelentő helyre.

A rájátszás utolsó fordulóját va-
sárnap rendezik, akkor dől el a két 
biztos feljutó, illetve az osztályozós 
csapat kiléte, az első három hely el-
érésére öt együttes is eséllyel pályá-
zik. A play-offb  an szenvedő, éllovas 
Aradi UTA továbbra is a legkedvezőbb 
helyzetből várja az utolsó mérkőzést, 
az FC Argeș otthonában egy pontra 
van szüksége ahhoz, hogy a követ-
kező szezont az élvonalban kezdje. 
A pitești-iek azonban mindenképpen 
a győzelemre hajtanak, hiszen ezzel 
pontszámban utolérnék az UTA-t, és 
a jobb egymás elleni eredménynek 
köszönhetően a többi találkozó ered-
ményétől függetlenül biztos feljutók 
lennének. A Mioveni is nagy eséllyel 
pályázik az első két helyre, hiszen a 
már cél nélkül játszó Petrolul elleni 
hazai meccsén egy sikerrel kiharcolja 
a feljutást, de ezt akár egy döntetlen-
nel is elérheti. Az ötödik helyen álló 
Bukaresti Rapid és a negyedik Tur-
ris közötti mérkőzésnek is nagy tétje 
van, a két csapat még szintén feljuthat 
egyenes ágon, de reális esélyük in-
kább csak a harmadik pozíció megka-
parintására maradt.

Labdarúgó 2. Liga, rájátszás, 4. 
forduló: Petrolul Ploiești–FC Argeș 
Pitești 1–2 (1–0), gólszerzők Vajushi 
(15., büntetőből), illetve Prepeliță 
(82.), Buhăescu (87., büntetőből), 

Turris Turnu Măgurele–CS Mioveni 
0–1 (0–1), gólszerző Ionuț Rădescu 
(30.). Korábban játszották: Aradi 
UTA–Bukaresti Rapid 1–2. Az 5., utol-
só fordulóban: vasárnap 18.30-tól 
Rapid–Turris, Mioveni–Petrolul, FC 
Argeș–UTA. Az állás: 1. UTA 29 pont, 
2. Mioveni 27, 3. FC Argeş 26, 4. Turris 
25, 5. Rapid 24, 6. Petrolul 22. Azonos 
pontszám esetén az egymás elleni 
eredmények rangsorolnak. A ráját-
szást követően az első két helyezett 

feljut az 1. Ligába, a harmadik pedig 
osztályozót játszik az élvonalban 12. 
helyen záró csapattal.

Középhátvédet igazolt az FK Csíkszereda
Székelyföldön folytatja labdarúgói pályafutását Apró Claudiu, a Temes-
vári Ripensia játékosa, aki az FK Csíkszeredához igazol. A hírt a játékos 
korábbi csapata jelentette be közösségi oldalán. Szondy Zoltán, az 
FK Csíkszereda elnöke megerősítette a hírt, elmondta, hogy szóban 
megegyeztek a középhátvéddel. Apró Claudiu a Bánságban, a Temes 
megyei Gátalján született 1996. április 15-én. Négy és fél éve a Temes-
vári Ripensia játékosa, az utóbbi időben ennek csapatkapitánya volt. 
A koronavírus-járvány miatt félbeszakadt szezonban a 183 cm magas 
Apró öt gólt szerzett.

Vérbeli támadóval erősített az SZFC
Huszonöt éves csatárt igazolt a Székelyudvarhelyi FC labdarúgócsa-
pata, az együttes vezetősége megállapodott a gólerős Cosmin 
Turcuval, aki a Brassó megyei bajnokságban második helyen végzett 
Brassói Colțeától érkezik. „Nagyon ügyes, ék pozícióban játszik, 
robusztus, izmos, erőszakos és pimasz játékos – a szó jó értelmében, 
aki a reményeink szerint a belső védők életét fogja megkeseríteni. 
Ilyen jó fizikai adottságokkal rendelkező csatárt nagyon keveset 
lehet találni az erdélyi szériában” – mondta az új játékosról László 
Zsolt, az SZFC csapatmenedzsere. A tervek szerint kedden kellett 
volna elvégezni az SZFC keretén a koronavírustesztet, ám a környék-
beli laboratóriumok leterheltsége miatt erre valószínűleg csütörtökön 
Csíkszeredában kerül sor. „Ha minden rendben van, akkor edzőtá-
borba vonulunk, hogy minél jobban összerázódjon a csapat a pályán 
kívül is, továbbá minimális legyen az érintkezés a külvilággal, hiszen 
másképp nincs értelme a drága tesztelésnek” – folytatta a csapatme-
nedzser. László hozzátette, amennyiben a héten sikerül letesztelni a 
csapatot, és negatívak lesznek az eredmények, akkor szombaton is-
mét Csíkszeredába utaznak, ahol felkészülési meccset játszanak a 2. 
ligás FK-val. A tervek szerint majd az FK U19-es elit ligás csapatával, 
a 3. ligás Barcarozsnyóval és a Szászrégeni Lendülettel is játszanak 
majd felkészülési meccseket.

• RÖVIDEN 

V ersenyben maradt bajnoki címe 
megvédéséért a Kolozsvári CFR, 

miután Ciprian Deac büntetőgóljával 
nyerni tudott hazai pályán az FC Bo-
toșani ellen. A fellegváriak a kedd 
esti bajnokit megelőzően 15 napja ját-
szottak mérkőzést a rájátszásában.

Nehéz időszakon vannak túl a 
koronavírus által megbénított Ko-
lozsvári CFR labdarúgói, akikre egy 
hosszú, edzés nélküli kényszerszü-
net után hat nap alatt három meccs 
várt a rájátszás hajrájában.

A pozitív tesztek ellenére Dan 
Petrescu ütőképes csapatot tudott 
kiállítani a Botoșani-jal szemben, 
igaz a vezetőedző nem lehetett jelen 
a mérkőzésen, mivel ő is a fertőzött 
stábtagok közé tartozik. A Petrescut 
helyettesítő Valeriu Bordeanu már a 
tizedik percben cserére szánta el ma-
gát, Răzvan Fică helyett Michael Pe-
reira érkezett. A spanyol élvonalban 
is megfordult francia szélsőnek fon-
tos szerepe volt abban, hogy a bordó 
mezesek megszerezték a vezetést az 
első félidő végén. Costache beadásá-
nál Pereira a Haruț-cal vívott párhar-
cában a földre került, a könnyű síp-
pal befújt tizenegyest Ciprian Deac 
értékesítette.

A büntetőt leszámítva az első já-
tékrész eseménytelen volt, a hazaiak 

játékán nagyon érződött az edzések, 
meccsek hiánya. Szünet után vala-
melyest felpörögtek a „vas utastok”, 
s bár az első negyedórában kialakí-
tottak egy-két ígéretes lehetőséget, 
nem tudták növelni az előnyt.

A CFR tapad az Universitatea 
Craiovára, amely minimális előny-
nyel vezet. A címvédő vasárnap este 
pótolja az FCSB elleni elhalasztott 
rangadót.

Labdarúgó 1. Liga, felsőházi 
rájátszás, 9. forduló:  Kolozsvári 
CFR–FC Botoșani 1–0 (1–0), gólszer-
ző: Deac (41., büntetőből). Koráb-
ban: Medgyesi Gaz Metan–FCSB 0–1.

A felsőház állása:  1. Craiova 44 
pont, 2. Kolozsvári CFR 43, 3. Astra 
33, 4. FCSB 31, 5. FC Botoșani 29, 6. 
Gaz Metan 25. 

Visszatérhet a pályára a Dinamo

A Kolozsvári CFR-hez hasonlóan a 
Bukaresti Dinamo labdarúgócsapa-
ta is túl van nagymértékben a klu-
bot sújtó koronavírus-mizérián. A 
legfrissebb hírek szerint a fővárosi 
egyesületnél a legújabb tesztek után 
tizennyolcról háromra csökkent a 
pozitív esetek száma. A Mediafax 
hírügynökség információi alapján 
már csak Andrei Sin, Mihai Popescu 

és Diego Fabbrini szerepel a fertőzöt-
tek listáján. A Dinamo vezetői abban 
reménykednek, hogy hamarosan 
elkezdhetik az elhalasztott mérkőzé-
sek bepótolását, ám a csapatmene-
dzser Ionel Dănciulescu úgy véli, a 
játékosoknak képtelenség lesz ilyen 
rövid idő alatt ennyi meccset leját-
szani. A Dinamónak az alsóházi rá-
játszás végéig még hét alkalommal 
kellene pályára lépnie, többek között 
egy sepsiszentgyörgyi kiszállás is 
szerepel a programjukban. A jelen-
legi menetrend szerint a play-out au-
gusztus 5-én zárult volna, de ha a pá-
lyán fejezik be a bajnokságot, a liga 
minden bizonnyal meghosszabbítja 
ezt a határidőt. A Dinamo játékosai-
nak legutóbb július 12-én volt mérkő-
zésük az 1. Ligában, azóta edzéseket 
sem végeztek.

Időközben a felsőházban újból 
halasztani kellett Astra Giurgiu–
Universitatea Craiova mérkőzést. 
Ezúttal a hazaiaknál volt pozitív 
eset. Kevéssel a tegnap estére be-
ütemezett találkozó előtt az Astra 
boszniai középpályása, Ljuban Cre-
pulja érezte rosszul magát, és egy 
sürgősen elvégzett teszt kimutatta 
a vírust a szervezetében. A gyur-
gyevói mérkőzést ma este rendezhe-
tik meg. (Orbán Zsolt)

Győzelemmel tért vissza a CFR

Minden a zárófordulóban dől el
Az Argeș megyei csapatok játéknapja volt a 2. Ligában

Az utolsó játéknap előtt az UTA 
és a Mioveni vannak biztos 
feljutó helyen

▴  F O R R Á S :  F A C E B O O K / C S  M I O V E N I

1. Aradi UTA 4 1 1 2 7–7 29
2. Mioveni 4 2 1 1 4–4 27
3. FC Argeș 4 2 1 1 6–5 26
4. Turnu Măgurele 4 1 2 1 4–4 25
5. Bukaresti Rapid 4 1 2 1 3–3 24
6. Petrolul Ploiești 4 0 3 1 2–3 22
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