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Jelentőségét veszítették a hazai 
élvonalbeli labdarúgó-bajnok-
ság alsóházi rájátszásában 
rendezett utolsó forduló ered-
ményei, mivel a Román Lab-
darúgó-szövetség csütörtöki 
rendkívüli ülésén jóváhagyták 
a mezőnybővítést a következő 
idényre. Ez azt jelenti, hogy 
a Dinamo megmenekült a 
kieséstől, és még a sereghajtó 
Chindia is kap egy második 
esélyt az osztályozón.

 » VÁSÁRHELYI-NYEMEC RÉKA 

E gy tollvonással újfent átszer-
vezték a hazai élvonalbeli lab-
darúgó-bajnokságot, ezért bár 

szerdán még lejátszatták az alsóhá-
zi rájátszásban érdekelt csapatokkal 
az utolsó fordulót, annak eredmé-
nyei másnapra okafogyottá váltak, 
mert a Román Labdarúgó-szövetség 
(FRF) rendkívüli ülésén jóváhagyta 
a Liga 1 mezőnyének bővítését a 
következő idényre. Ez azt jelenti, 
hogy a kieső helyen záró Dinamo 
megmenekül a búcsútól, de még 
a sereghajtó Târgoviștei Chindia is 
kap egy második esélyt a bennma-
radásra, azaz osztályozót játszhat a 
Liga 2-ben harmadik Mioveni-nyel.

Az eddigi tizennégy csapat he-
lyett ugyanis tizenhat alakulattal 
rendezik a 2020–2021-es szezont. Az 
összesen harminc fordulót számlá-
ló alapszakasz után a legjobb hat 
együttes a felsőházi rájátszásban 
oda-vissza vágós, körmérkőzéses 
tornán dönt a bajnoki címről, mi-
közben az alsóház tíz együttese kör-
mérkőzéses playouton vesz részt. 
Az élvonalból az utolsó két helyezett 
automatikusan kiesik, míg a majda-
ni hetedik és nyolcadik helyezettek 
osztályozót játszhatnak a bennma-
radásért a Liga 2 harmadik és ne-
gyedik helyezettjével. Ez a rendszer 
a következő három szezonra érvé-
nyes, a 2022–2023-as idénytől már 
csak a Liga 1 alsóházának nyolca-
dik helyezettje játszik majd osztá-
lyozót a Liga 2 bronzérmesével. Az 
FRF tegnapi bejelentése alapján az 
alsóház első két helyezettje döntőt 
vív majd egymással azért, hogy a 
felsőház utolsó, még európai kupa-
indulást jelentő helyén záró együt-
tesével megküzdhessen a nemzet-
közi szereplésért.

Răzvan Burleanu, az FRF elnöke 
jelezte: az új versenykiírást csak a 
Botoșani FC képviselője ellenezte, 
az FCSB tartózkodott, a videokonfe-
rencián megkérdezett többi együt-
tesnél viszont rábólintottak a bőví-
tésre. „Augusztus 22-én szeretnénk 
elindítani a 2020–2021-es szezont” 
– erősítette meg a korábbi elképze-
léseket a sportvezető,

Befagyasztott rangsor
A 2019–2020-as idényt lezártnak te-
kintik, elmaradt mérkőzéseket nem 
pótolnak, a rangsort pedig a csütör-
töki állás alapján befagyasztották. 
Ez azt jelenti, hogy a playout utolsó 

TIZENHAT CSAPATTAL SZERVEZIK MEG AZ ÉLVONALBELI FOCIBAJNOKSÁG KÖVETKEZŐ SZEZONJÁT

Bővítéssel menekült meg a Dinamo

Megmenekültek. Élvonalban marad a Dinamo

 » Az összesen 
harminc fordulót 
számláló alap-
szakasz után 
a legjobb hat 
együttes a felső-
házi rájátszás-
ban oda-vissza 
vágós, körmér-
kőzéses tornán 
dönt a bajnoki 
címről, miköz-
ben az alsóház 
tíz együttese 
körmérkőzéses 
playouton vesz 
részt.

 » A lapunk 
által megkér-
dezett Hadnagy 
Attila, a Sepsi 
OSK ügyvezetője 
támogatta a bő-
vítést, meglátása 
szerint ezáltal a 
jövő bajnokság 
sokkal érdeke-
sebb és jobb 
lesz.

fordulójában a Clinceni ellen 1-0-ra 
győztes Sepsi OSK a harmadik he-
lyen zár a Viitorul és a Hermannstadt 
mögött. Mögötte Clinceni, Voluntari, 
Iași, Dinamo és Chindia lett a sorrend 
– a szerdán jegyzett Dinamo–Viitorul 
1-1-es, a Hermannstadt–Iași 2-2-es 
és a Chindia–Voluntari 2-0-s ered-
mények után –, de a Iași-nak nem 
kell osztályozót játszania, hanem 
bennmarad a Liga 1-ben, miközben a 
Liga 2-ben harmadik Mioveni-nyel a 
Chindia játszik majd augusztus 9-én 
és augusztus 12-én. A felsőház CFR, 
Craiova, Astra, Botoșani, FCSB és 
Megyes sorrendben zárt.

Az Astrának, mint ismeretes, a 
Craiova és az FCSB elleni találkozói 
maradtak el, miközben a Dinamónak 
öt mérkőzést kellett volna még be-
pótolnia – kettőt-kettőt a Hermann-
stadttal és a Chindiával, egyet pedig 

a Sepsi OSK-val. Mindegyik találkozó 
azért maradt el, mert az érintettek kö-
zül legalább egy személynek pozitív 
lett a koronavírustesztje. A helyzet a 
Ștefan cel Mare útiaknál volt a leg-
súlyosabb, ahol tucatnyi futballista 
fertőződött meg, és bár mostanra 
már felépültek, az FRF korábban el-
utasította, hogy meghosszabbítsák a 
járvány okozta kényszerszünet miatt 
amúgy is elhúzódott szezont, így a 
Dinamo kiesett volna az élvonalból, 
ha nem bővítik azonnal a mezőnyt.

Hadnagy: „okos döntés”
„Ez a döntés azt az elvet követi, ame-
lyet a többi ligában is alkalmaztunk, 
amikor azok folytatása lehetetlenné 
vált” – magyarázta Burleanu, hozzá-
téve, hogy a bővítés révén nem káro-
sítják meg a már lezárult másodosz-
tályos pontvadászatban feljutott UTA 
és Argeș FC, illetve az osztályozót 
érő harmadik helyen végzett Miove-
ni érdekeit sem. Emlékeztetett arra, 

hogy eredetileg csak a 2021–2022-es 
szezonra terveztek mezőnybővítést a 
Liga 1-ben, ugyanakkor örült annak, 
hogy a klubok többsége az azonnali 
bevezetés mellett döntött. „Mindvé-
gig arra törekedtünk, hogy egy olyan 
rendszert találjunk, amely hozzájá-
rulhat a klubok gazdasági fejlődé-
séhez és a bajnokság erősítéséhez” 
– hangsúlyozta a sportvezető.

A lapunk által megkérdezett Had-
nagy Attila, a Sepsi OSK ügyvezető-
je ugyancsak támogatta a bővítést, 
meglátása szerint ezáltal a jövő baj-
nokság sokkal érdekesebb és jobb 
lesz. „Ez volt a legokosabb döntés. 
Tudtuk, hogy úgy rendezik majd, 
hogy a Dinamónak jó legyen, és ne 
essen ki, de ez a rendszer nekünk is 
jó” – mondta. Elismerte, hogy mint 
azt a Botoșani klubjánál jelezték, a 
tévéközvetítési jogok többfelé osztá-
sa valóban pénzkiesést jelent majd, 
de szerinte ezt mindenkinek fel kell 
vállalnia a pontvadászat erősítése 
érdekében. Nehézséget inkább a 
rövid felkészülési idő jelent, hiszen 
miközben máskor edzőtáborokat 
szerveztek és bőven volt idő elő-
készíteni az új idényt, most hamar 
kell dönteniük és igazolniuk új já-
tékosokat a 2020–2021-es szezonra. 
Tájékoztatása alapján a Sepsi OSK 
futballistái augusztus 13-ig vakáción 
lesznek, majd egy hét felkészülés 
után már pályára is kell lépjenek az 
első fordulóban.

A Liga 2-es pontvadászat, mint is-
meretes, augusztus 29-én kezdődik. 
Az idei szezon végén a feljutási lehe-
tőséget elbukó Rapid elnöke, Daniel 
Pancu szerint teljesen érthető döntés 
volt az FRF részéről, hogy bővítette a 
mezőnyt, ugyanakkor meglátása sze-
rint ez nem kedvez a Rapidnak, hi-
szen rendes körülmények között jö-
vőre négy másodosztályos csapatnak 
kellett volna feljutnia, hogy elérjék 
a 16-os létszámot. „Eddig egyetlen 
másodosztályos csapat sem nyerte 
meg az osztályozót és én úgy gondo-
lom, hogy ez a Mioveni-nek sem fog 
sikerülni” – érvelt a DigiSport-nak. 
Délutánra az is kiderült, hogy miért 
tartózkodott az FCSB, a tulajdonos 
George Becali azt mondta, hogy nem 
a Dinamo miatt – mivel elviekben 
nem ellenzi a tizenhat csapatos me-
zőnyt –, mindössze kétségesnek tart-
ja, hogy pénzügyileg, járványhelyzet 
közepette kivitelezhető lesz-e a tizen-
hat csapatos bajnokság.
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A LIGA 1-ES PLAYOFF  VÉGEREDMÉNYE
1. CFR 1072117–7 49
2. Craiova 970217–14 44
3. Astra 833212–8 33
4. Botoșani 1023510–12 32
5. FCSB 923413–14 31
6. Medgyes 100375–19 25

A LIGA 1-ES PLAYOUT  VÉGEREDMÉNYE
1. Viitorul 1465325–17 43
2. Hermann-
stadt 1264218–14 35

3. Sepsi OSK 1345419–17 34
4. Clinceni 1470714–21 32
5. Voluntari 1463516–12 31
6. Iași 1454517–17 30
7. Dinamo 92258–11 25
8. Chindia 123189–17 23

 » RÖVIDEN

Karanténban Claudiu Keșerü
Karanténba helyezték Claudiu 
Keșerüt és csapattársát, Jorjinhót, 
miután pozitív lett a koronavírus-
tesztjük. A bolgár bajnok Ludogo-
rec labdarúgócsapatának román 
válogatott nagyváradi csatára a 
hírek szerint jól érzi magát, de 
egyelőre nem léphet pályára a hét-
végén rajtoló pontvadászatban.

Székelyföldön tekernek
a kerékpározók
Csapatbemutatóval kezdődött 
szerdán Sepsiszentgyörgyön 
Székelyföld Kerékpáros Körverse-
nye. A járványügyi helyzet miatt az 
előzőleg benevezett 22 csapat közül 
végül csupán 15 együttes tudott el-
jönni Erdélybe. A Sepsiszentgyörgy 
központjában megtartott prológon, 
az 5,33 km-es egyéni időfutamon 
a lengyel Adrian Kurek érte el a 
legjobb időeredményt, a csütörtöki 
Kastélyetapon pedig a kazah Jev-
genyij Fedorov diadalmaskodott. 
Pénteken és szombaton Hargita 
megyében folytatódik a viadal.

Három Brassó megyei csapat
a Liga 3-ban
Második mérkőzését is megnyerte a 
Brassói Corona labdarúgócsapata a 
Liga 3-ba való feljutásét kiírt selej-
tezőcsoportjában Nyárádtőn, ezért 
biztossá vált helye a harmadosztály 
mezőnyében – ahol mellette még 
a Brassói AS és a Barcarozsnyói 
Olimpic is a barcasági megyét 
képviseli majd. Nem maradt 
ugyanakkor esélye a feljutásra a 
Gyergyói VSK-nak, a Sepsi OSK 
fi ókcsapatának és a Nagyváradi 
AC-nak sem. Utóbbi csoportjában 
a Szatmárnémeti Olimpia és a Dés 
gárdái maradtak versenyben.

Több mint tíz forgatókönyv
az Erste Ligára
Szőke Álmos szerint tíz felett van a 
forgatókönyvek száma a jég korong-
Erste Liga idényével kapcsolatban. 
A liga elnöke az M1 közszolgálati 
csatornán közölte: a tervek alapján 
szeptember 11-én rajtoló pontva-
dászat megtervezését nehezíti, 
hogy határátlépést igényelnek a 
mérkőzések, a járványügyi helyzet 
pedig bizonytalanságot jelent. „Ak-
kor készülünk jól, ha nem a teljes 
képpel kapcsolatban tesszük ezt. 
Körről körre fogjuk meghatározni a 
hogyan továbbot, és annak fényé-
ben hozzuk meg a további döntése-
ket” – mondta. Ennek megfelelően 
jelenleg egy teljes kört terveznek, 
mely során a magyarországi csa-
patok nem utaznának a határon 
túlra, a folytatást pedig az utazási 
lehetőségek függvényében tervezik 
majd. Elképzelhetőnek tartja azt is, 
hogy a középszakaszt törlik. Emlé-
keztetett rá, hogy Magyarországon 
jelenleg nincs korlátozás a sporte-
seményekre, Romániában viszont 
csak nézők nélkül rendezhetnek 
mérkőzéseket. A sorolást augusztus 
26-ára tervezik.
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Eladók német, jó minőségű, bontott fa és 
műanyag termopan ablakok, egy- és kétnyí-
lósok; új bejárati ajtók, terasz ajtók többféle 
méretben, új fa- és műanyag ablakok – ked-
vező áron, Kápolnáson. Szállítás megoldha-
tó. Árak: 200–2000 lej. www.szekelyhirdeto.
info. Tel.: 0742-630838.




