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Szétlövésekkel kapott ki a 
Kolozsvári CFR labdarúgócsa-
pata a Bajnokok Ligája-sejte-
zők második fordulójában, és 
emiatt búcsúzott a legrango-
sabb európai klubtornától. A 
fellegváriak a rendes játékidő 
során is rontottak el büntetőt, 
de emberelőnyben hosszab-
bításra mentették a Dinamo 
Zagreb elleni hazai pályás 
mérkőzésüket. Mindeközben 
a Ferencváros továbbjutott a 
Glasgow-i Celtic elleni, idegen-
beli győzelmével.

 » VÁSÁRHELYI-NYEMEC RÉKA 

B úcsúzott a Bajnokok Ligájá-
tól a Kolozsvári CFR labda-
rúgócsapata: Dan Petrescu 

edző tanítványait hazai pályájukon, 
szétlövéssel győzte le szerda este a 
Dinamo Zagreb a második selejte-
zőkörben. Ismeretes ugyanis, hogy 
a kvalifi kációk ezen szakaszában 
már egyetlen mérkőzésen dől el a 
továbbjutás, ezért döntetlen esetén 
a rendes játékidőt hosszabbítás, 
szükség esetén pedig büntetőrúgá-
sok követik. Ez utóbbi forgatóköny-
vet a Szamos-partiak elkerülhet-
ték volna, a rendes játékidő során 
ugyanis – bár egygólos hátrányba 
kerültek az első félidő elején – a 
szünet után tizenegyesrúgáshoz 
jutottak. Azt viszont Ciprian Deac 
kihagyta, de a hátralévő időben 
emberelőnyben futballozhattak, 
mert a tizenhatoson belül szabály-
talankodó Theophile-Catherinet 
piros lappal kiállították a horvát 
csapatból. Ez meg is hozta a remélt 
eredményt, mert a 64. percben Mi-
chael Pereira egyenlített. A hajrá-
ban viszont újfent a zágrábiak vol-
tak eredményesek, de amikor már a 
találkozó lefújására készült a bíró, a 
CFR frissen igazolt támadója, Gabri-
el Debeljuh a 93. percben hosszab-
bításra mentette a meccset. A 2-2-vel 
zárult rendes játékidőt követően is 
a kolozsváriak futballoztak veszé-

A KOLOZSVÁRI CSAPATOT SZÉTLÖVÉSEKKEL BÚCSÚZTATTA A DINAMO ZAGREB A MÁSODIK SELEJTEZŐKÖRBEN

Kiejtették a CFR-t a Bajnokok Ligájából

Búcsú. A Dinamo Zagrebnek emberhátrányban játszva is sikerült kiejtenie a CFR-t a Bajnokok Ligájából

 » „Azok rúgták 
a tizenegyeseket, 
akik akarták. Eny-
nyire egyszerű” – 
magyarázta Dan 
Petrescu, a CFR 
vezetőedzője.

lyesebben, de a találatok elmaradtak. 
A szétlövés során 4-4-ig fej fej mellett 
haladt a két alakulat, de az ötödik 
sorozatnál hiába védett Bălgrădean 
kapus, mert a kolozsváriak részéről 
Golofca nem tudta győzelemre válta-
ni a tizenegyest. A találkozó a hetedik 
sorozatnál dőlt el, amikor is Boli a 
kapu fölé rúgta a labdát. A CFR emi-
att a büntetőket 6-5-re elveszítette, és 
a folytatásban már csak az Európa 
Liga harmadik selejtezőkörében lép-
het pályára a nemzetközi porodon.
Pedig továbbjutása esetén a BL har-
madik selejtezőkörében kiemelt lett 
volna, mert ugyancsak szerda este a 
Ferencváros meglepetésre kiejtette 
idegenben a Glasgow-i Celticet. Ér-
dekesség, hogy az elmúlt idényben a 
CFR-nek sikerült legyőznie a skót gár-
dát a kvalifi kációk során, miközben a 
magyar bajnok zöld-fehéreket épp a 
Dinamo Zagreb búcsúztatta a harma-
dik körben.

Balszerencsés büntetők
A kolozsvári találkozót követő sajtó-
tájékoztatón Dan Petrescu csalódot-
tan rámutatott arra, hogy pályafutása 
során még soha nem tudott szétlövé-
sekkel nyerni. Hozzátette viszont azt 

is, hogy a körülményekhez képest 
nem vallottak szégyent. „Vannak 
játékosaink, akik erőnlétileg nincse-
nek felkészülve, futballisták, mint 
például Gabriel Debeljuh, akik csak 
most érkeztek hozzánk. Nem is tu-
dom, hogyan volt képes végigjátszani 
mind a 120 percet, amikor csak két 
közös edzése volt velünk” – mondta. 
Hozzátette, Omrani sérült volt, ezért 
nem sok lehetősége volt a keret ösz-
szeállításakor. Úgy véli, egy gyors 
csatárra lett volna szükségük, hogy 
megváltoztassák a végeredményt. „A 
Dinamónak nagyon gyors csatárai 
vannak. Szereztek két gólt, és akár 
többet is elérhettek volna. Azért mi is 
képesek lettünk volna rá. Szerintem a 
döntetlen igazságos volt a rendes já-
tékidő végén, a szétlövésekkor pedig 
nem volt szerencsénk. De ez az én pá-
lyafutásom a büntetőknél” – mond-
ta. Természetesen szóba került az is, 
hogy miért épp Golofca végezte el az 
ötödik rúgást, ezzel kapcsolatban a 
szakvezető leszögezte: azért, mert a 
többiek nem vállalták. „Azok rúgták a 
tizenegyeseket, akik akarták. Ennyire 
egyszerű. Még ha én is választottam 
volna is, ők lettek volna, mert vállal-
koztak rá” – magyarázta. Csalódott 

volt ugyanakkor, mert nem érezte 
úgy, hogy megérdemelten kaptak ki. 
Rámutatott, hogy voltaképp úgy jár-
tak, mint az elmúlt idényben, amikor 
veretlenül estek ki. Akkor – mint is-
meretes – a Sevilla két döntetlen után 
idegenben lőtt góllal jutott tovább el-
lenünk, ezúttal pedig „lutrit” jelentő 
szétlövések döntöttek.
A folytatásban már arra összponto-
sítanak, hogy az Európa Ligában fő-
táblára jussanak, annak érdekében 
pedig csütörtökön bejelentették a 
szlovák Jakub Vojtus leigazolását. A 
második számú európai klubtorna 
első selejtezőköre lapzártánk után 
fejeződött be, a következő körre pedig 
a BL-ből szerdán búcsúzott Celtic is 
csatlakozik a mezőnyhöz, de a bolgár 
bajnok Ludogorec is ebben a sorozat-
ban folytatja.

Külön utakon
Mindeközben a Fradi 2-1-es győzelme 
révén rendkívül fontos lépést tett a 
BL-főtábla felé, vezetőedzőjük, Szer-
hij Rebrov szerint eddigi legerősebb 
európai ellenfelükkel játszottak. 
„Minden a terv szerint alakult, így 
terveztem a játékunkat. A gyors gól 
persze segített a helyzeten, az ellen-
fél pedig talán nem lőtt kapura ele-
get, csak sokat birtokolta a labdát. 
De nem a labdabirtoklás számít egy 
meccsen, hanem hogy ki hány gólt 
szerez. Meglepő volt persze, hogy az 
ellenfél egyik remek képességű csa-
tára nem kezdhetett, de tudtuk, hogy 
bizonyos folyosókat tervez kialakítani 
az ellenfél, ezeket akartuk lezárni. 
Sokat védekeztünk az első félidőben, 
de lezártuk a folyosókat. A második 
játékrészben nagyon szervezettek vol-
tunk. A Celtic három-négy lövésből 
kapott két gólt, de nem mondhatjuk, 
hogy a gyengesége lenne a védekezés. 
Próbáltunk kontrázni, hiszen vannak 
gyors játékosaink, Tokmacról is tudja 
mindenki, milyen gyors, és ezt ki is 
használja a gólhelyzeteknél. Nagyon 
tetszett, ahogy felépítettük a támadá-
sainkat. Nagyon erős ellenféllel mér-
kőztünk meg, ezért elégedett vagyok” 
– értékelt a szakember a Ferencváros 
hivatalos honlapján. A BL harmadik 
selejtezőkörének párosításait augusz-
tus 31-én sorsolják.
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 » DOBOS LÁSZLÓ

Aggodalommal teltek az elmúlt 
napok az FK Csíkszereda máso-

dosztályos labdarúgócsapatánál, mi-
után kedden két játékosuk koronaví-
rustesztje pozitív lett, de csütörtökre 
fellélegezhettek, mert a keret többi 
tagja egészséges, és így elutazhatnak 
Lénárdfalvára, hogy lejátsszák a Liga 
2-es bajnokság 2020–2021-es szezonjá-
nak első tétmérkőzését.

Arról már beszámoltunk, hogy a 
máramarosi csapat ismerős lehet a csí-
kiak számára, hiszen két évvel ezelőtt 
ellenük küzdöttek a harmadik ligában 
a feljutásért. Azóta viszont a játékoske-
retek mindkét félnél átalakultak, ezért 
az újonc Lénárdfalva „rejtély” a hargi-

taiak számára. Érdekesség, hogy ezt a 
szombaton 11 órakor kezdődő találko-
zót is közvetíteni fogja a tévé, de nem a 
hivatalos sportcsatornákon tűzik mű-
sorra, hanem a magyar nyelvű Erdély 
Tv sugározza majd a székelyföldi klub 
felkérésére. „A négykamerás közvetí-
tés költségeit az FK Csíkszereda állja, a 
meccset a csapat YouTube-csatornáján 
is élőben lehet követni magyar nyelvű 
kommentárral” – jelentette be a klub.

Az FK amúgy a koronavírus-járvány 
miatt március 8-án játszotta utolsó 
hivatalos mérkőzését a másodosztály-
ban, akkor hazai pályán 2-1-es vere-
séget szenvedett a Ploiești-i Petrolul 
együttesétől. A prahovaiak eközben 
a kényszerszünet utáni felsőházi rá-
játszásban érdekeltek voltak, de a fel-

jutást elbukták, és az idei szezonban 
célozzák meg ismét a Liga 1-es szerep-
lést jelentő első két helyet. Arról már 
korábban beszámoltunk, hogy az új 
idényre rájátszásos rendszerre váltott 
a Liga 2. Az alapszakasz első fordulójá-
ban szombaton 11 órától rendezik még 
a Slatina–Călărași, a Temesvári ASU 
Poli–Mioveni, a Buzău–Concordia 
Chiajna, a Slobozia–Turris Oltul Turnu 
Măgurele és a Bukaresti Metaloglo-
bus–Târgu Jiu-i Pandurii Lignitul mér-
kőzéseket, majd 15.30-kor a Craiovai U 
1948 fogadja a Temesvári Ripensiát. 
Vasárnap Viitorul Pandurii Târgu Jiu– 
Bukaresti Rapid (13 óra), hétfőn Bákói 
Aerostar–Kolozsvári U (17.30), kedden 
pedig Petrolul Ploiești–Konstancai Fa-
rul (19.30) párosítás szerint játszanak. 

Szezonrajt a Liga 2-ben, játszhat az FK Csíkszereda is

 » Érdekes-
ség, hogy ezt a 
szombaton 11 
órakor kezdődő 
találkozót is 
közvetíteni fogja 
a tévé, de nem a 
hivatalos sport-
csatornákon 
tűzik műsorra, 
hanem a magyar 
nyelvű Erdély Tv 
sugározza majd a 
székelyföldi klub 
felkérésére.

Stadionavatás Aradon

Az élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 
második fordulójában, a Voluntari 
együttese ellen avatja fel újjáépült 
stadionját az UTA. Az aradiak mérkő-
zését pénteken 21 órakor rendezik. 
Szintén pénteken, de 18 órakor lesz 
a Medgyes–Argeș FC összecsapás, 
majd szombaton Hermannstadt–
Clinceni (18 óra) és Kolozsvári CFR–
Sepsi OSK (21 óra) párosítás szerint 
játszanak. Vasárnap Botoșani–Iași 
(15.30), Craiova–Astra (18) és FCSB–
Viitorul (21) mérkőzések lesznek, 
míg a Chindia–Dinamo találkozót 
hétfőn 21 órakor rendezik.




