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• Teljes bizonyta-
lanságban ért véget 
a labdarúgó 1. Liga 
2019/2020-as idénye. 
A Sepsiszentgyörgyi 
Sepsi OSK kilencedik 
helyét végül a szövet-
ségnél is megerősítet-
ték, a következő sze-
zontól pedig jöhet a 16 
csapatos élvonal.

ORBÁN ZSOLT

A Román Labdarúgó-szövet-
ség (FRF) sürgősségi bi-
zottsága tegnap délelőtt az 

élvonalbeli bajnokság létszámának 
növeléséről döntött. Az online gyű-
lésen megszavazták, hogy a követ-
kező idénytől a jelenlegi 14 helyett 
16 csapat szerepeljen az 1. Ligában. 
A szövetség eredetileg a 2021–2022-es 
szezontól kezdődően akarta bevezet-
ni az új rendszert, de miután az első 
osztályban érdekelt klubok jelentős 
többsége támogatta a tervezetet, ez 
gond nélkül átment az FRF rendkí-
vüli ülésén.

A döntés értelmében az alsóházi 
rájátszás utolsó előtti helyén záró 
Bukaresti Dinamo megmenekült a 
kieséstől, míg a Chindia Târgoviște 
kapott egy újabb esélyt: a play-out 
leggyengébb alakulata a CS Mio-
veni elleni osztályozón vívhatja ki a 
bennmaradás jogát. A párharc első 
felvonását a Dâmbovița megyeiek 
ploiești -i albérletében rendezik va-
sárnap (augusztus 9-én), a visszavá-

góra pedig három nappal később ke-
rül sor a másodosztályban harmadik 
Mioveni pályáján.

Az új lebonyolítási rendszerrel 
az eddigi 26 helyett 30 körös lesz a 
bajnokság alapszakasza. A rájátszás 
felsőházában továbbra is hat, míg 
az alsóházban tíz együttes játszhat 
majd, de míg előbbiben változatla-
nul oda-visszavágókat rendeznek, 
addig utóbbi esetében csak egyszer 
találkoznak egymással a csapatok. 
Az alsóházból automatikusan ki-
esik a két legkevesebb pontot gyűjtő 
csapat, a 13. és 14. helyezett pedig a 
másodosztály harmadik és negye-
dik helyén végző gárdákkal játszhat 
osztályozót a bennmaradásért, illet-
ve feljutásért.

Hogy növeljék az alsóházi mérkő-
zések tétjét, a következő idénytől a 
hetedik és nyolcadik pozíciót elfog-
laló csapatoknak is lesz esélyük be-

jutni az európai kupákba. Ők előbb 
egymással csapnak össze, majd a 
győztes fél jogot szerez, hogy meg-
mérkőzzön a felsőház azon képvise-
lőjével, amely az utolsó nemzetközi 
kupainduló helyen zár. Ezen a mecs-
csen dől majd el, hogy melyik csapat 
indul az UEFA Európa Ligában, vagy 
a tervek szerint a 2021-ben rajtoló 
Konferencia Ligában, az európai szö-
vetség harmadrangú kontinentális 
sorozatában.

Bár a Sepsiszentgyörgyi Sepsi 
OSK szerda délután 1–0-ra megnyerte 
az Academica Clinceni elleni szezon-
záróját, és ezzel feljött az összesített 
rangsor kilencedik helyére, a lefújás 
pillanatában bizonytalan volt a há-
romszéki piros-fehérek sorsa. Fenn-
állt annak a veszélye, hogy a végső 
rangsor kialakításánál kizárólag a 
rájátszásban szerzett pontok és mecs-
csek átlagát veszik fi gyelembe, így a 

Sepsi OSK osztályozóra kényszerült 
volna. Diószegi László klubelnök 
késő este nyilvános Facebook-üze-
netben nyugtatta meg a szurkolókat. 
Addigra ugyanis megjelent a sokadik 
forgatókönyv, miszerint legrosszabb 
esetben is a teljes szezon meccs- és 
pontátlaga szerint a végső állást, és 
ebben a változatban nyolcadikként 
végzett volna a Sepsi. A szakszövet-
ség azonban az utolsó play-out-for-
duló utáni állásnál fagyasztotta be a 
bajnokságot, tehát Leo Grozavu csa-
pata a kilencedik helyről harcolta ki 
a bennmaradást.

„A döntéseket napról-napra vál-
toztatták a román labdarúgás ve-
zetői, végül sikerült úgy alakítani, 
hogy megmenthessék a Dinamót. 
Reméljük a jövőben egyértelműbb 
és okosabb döntéseket hoznak, hi-
hetetlen, hogy a kilencedik helyről 
izgulni kell a bennmaradásért. Ha 

osztályozóra kerültünk volna, biz-
tos nem hagyjuk annyiban a dolgot. 
Felemelt fejjel fejeztük be a bajnok-
ságot, a sok fejetlenség és bizonyta-
lanság mellett harmadikok lettünk 
a play-outban. Az új rendszert mi is 
támogattuk, a 16 csapatos bajnok-
ság érdekesebb lesz, az alsóházban 
is mindenki jobban odateszi magát, 
mert az első helyekről az európai 
kupákba is be lehet jutni. Az első 
számú célkitűzésünk a következő 
idényre, hogy bekerüljünk az el-
ső hatba az alapszakasz végén, ott 
pedig bármi megtörténhet. Sajnos 
nagyon kevés idő áll a rendelkezé-
sünkre, gyorsan kell lépni az átiga-
zolási piacon. Úgy vélem, szüksé-
günk van öt-hat minőségi játékosra, 
akik bekerülhetnek a kezdőcsapat-
ba, de természetesen távozók is lesz-
nek” – nyilatkozta Hadnagy Attila, 
a Sepsi OSK klubigazgatója.

Szeben megyében játszik az FK Csíkszereda
Holnap, szombaton délelőtt 11 órától Szeben megyében, a 3. ligás Sel-
lenberki Viitorul otthonában játszik felkészülési mérkőzést az FK Csík-
szereda. A másodosztályú bajnokság augusztus végi rajtjára hangoló 
csíki gárda július végén hazai pályán, szintén felkészülési mérkőzésen 
3–2-re győzött a sellenberkiek ellen.

Szászrégent is legyőzte az SZFC
Harmadik felkészülési meccsét játszotta a labdarúgó 3. Liga rajtjára 
hangoló Székelyudvarhelyi FC, szerdán kora este a Szászrégeni Avân-
tul együttesét fogadta a sétatéri stadionban. Nagyon jó felkészülési 
mérkőzést játszottak a csapatok, a házigazdák nem engedték, hogy 

kibontakozzon a tapasztalt játékosokat felsorakoztató Szászrégen. 
Fizikálisan sokat kivett a hazaiakból az összecsapás, a fiúk sokat sza-
ladtak, minden labdáért nagyot harcoltak. A találkozó egyetlen gólja 
a szünet után, a 48. percben született, amikor egy régeni hazaadásra 
Cosmin Turcu csapott le (a támadó korábbi sérülése szerencsére nem 
volt súlyos), és a kapussal szemben nem hibázott. Az SZFC első fel-
készülési mérkőzésén, szombaton 2–1-es vereséget szenvedett az FK 
Csíkszeredától, majd hazai pályán 3–0-ra verte az FK U19-es együtte-
sét. Felkészülési mérkőzés: Székelyudvarhelyi FC–Szászrégeni Avântul 
1–0 (0–0), gólszerző Turcu (48.). SZFC: Bordás – Marucza, Berkeczi, 
Stoian, Simó, Țepeș, Jakab, Mitra, Bálint, Szfárli, Bartha. Csereként 
pályára lépett: Moroz, Bencze – Turcu, Csala, Rácz, Partene, Opra.

• RÖVIDEN 

K özel öt hónap után folytatódott a 
koronavírus-járvány miatt már-

ciusban félbeszakított labdarúgó Eu-
rópa Liga. A nyolcaddöntő párharcai 
közül hatban meg tudták rendezni 
az első mérkőzéseket még március 
12-én, az Internazionale–Getafe, va-
lamint a Sevilla–Roma összecsapást 
azonban már nem sikerült lebonyo-
lítani. A módosított versenykiírás 
szerint a két spanyol–olasz párosí-

tásban egyetlen, semleges helyszí-
nen lejátszott mérkőzés döntött a to-
vábbjutásról, a többi esetben az első 
mérkőzéseken idegenben szerepelt 
együttesek fogadták riválisaikat. Eu-
rópa Liga, nyolcaddöntő, visszavá-
gó: FC Köbenhavn–Basaksehir 3–0, 
továbbjutott a Köbenhavn, 3–1-es 
összesítéssel; Sahtar Donyeck–VfL 
Wolfsburg 3–0, tj. a Sahtar, kettős 
győzelemmel, 5–1-es összesítéssel; 

Manchester United–LASK Linz 2–1, 
tj. az MU, kettős győzelemmel, 7–1-es 
összesítéssel. A Bayer Leverkusen–
Glasgow Rangers, a Wolverhampton 
Wanderers–Olimpiakosz Pireusz 
és az FC Basel–Eintracht Frankfurt 
találkozó lapzárta után fejeződött 
be. Egymeccses nyolcaddöntő: Inter-
nazionale–Getafe 2–0. A Sevilla–AS 
Roma összecsapás lapzárta után fe-
jeződött be.

P énteken és szombaton folyta-
tódik a labdarúgó Bajnokok 

Ligája 2019–2020-as idénye. Előbb 
a nyolcaddöntős párharcok március-
ról elhalasztott visszavágóit rende-
zik meg, természetesen zárt kapuk 
mögött. A legjobb nyolc között még 
négy hely kiadó, szombaton a Bayern 

München 3–0-s előnyből fogadja a 
Chelsea-t, míg a Barcelona–Napoli 
1–1-ről folytatódik.

Pénteken az olasz bajnok Juventus 
fogadja a francia Olympique Lyont, 
amely az első mérkőzésen meglepetés-
re 1–0-ra nyert. Az egyik legnagyobb 
érdeklődéssel várt nyolcaddöntős 

visszavágó a Manchester City és a spa-
nyol bajnok Real Madrid összecsapása 
lesz Angliában, ahol a Zinedine Zidane 
vezette madridiaknak 2–1-es hátrány-
ból kellene fordítaniuk és kivívniuk a 
továbbjutást. A nyolcaddöntő vissza-
vágói pénteken és szombaton egyaránt 
22 órakor kezdődnek.

Kialakult az Európa Liga negyeddöntője

Zárt kapuk mögött a BL-folytatás

Nem kényszerültek osztályozóra
Az 1. Liga következő idényében 16 csapat szerepel

Kimerítő szezonon van túl a Sepsi OSK, de két hét múlva kezdődik a következő idény   ▴  FOTÓ: PINTI  ATTILA




