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Indiai csapat irányítását veszi át
László Csaba
Edzői pályafutása során immár a 
harmadik kontinensen és a nyol-
cadik országban vállal munkát 
László Csaba, aki megegyezett 
az indiai Chennaiyin FC együtte-
sével. A székelyföldi futballedző 
érkezését tegnap jelentette be az 
indiai élvonalban (Szuperliga) 
szereplő klub, amelyet mindösz-
sze hat évvel ezelőtt alapítottak. 
Ez idő alatt a Csennai városában 
székelő Chennaiyin FC kétszer 
nyerte meg az indiai bajnokságot 
(2015-ben és 2018-ban), az előző 
szezonban pedig ezüstérmes 
volt. A Chennaiyin FC keretében 
jelenleg egy román labdarúgó 
is található, Lucian Goian, aki 
ráadásul a csapatkapitányi 
karszalagot viseli. László Csaba 
legutóbb, az előző bajnoki idény 
első részében a Sepsiszentgyörgyi 
Sepsi OSK-t irányította, amellyel 
tavaly novemberben közös meg-
egyezéssel szerződést bontott, 
azóta pedig nem volt csapata. Ezt 
megelőzően klubszinten a ma-
gyar élvonalban a Ferencvárost 
és az MTK-t is vezette, külföldön 
pedig a skót Hearts és Dundee 
United, a belga Charleroi és a 
felvidéki Dunaszerdahely trénere 
volt. Az 56 éves székelyudvarhelyi 
származású vezetőedző korábban 
a magyar válogatott másodedző-
jeként is tevékenykedett, továbbá 
Litvánia és az afrikai kontinensen 
Uganda szövetségi kapitánya volt, 
most pedig Ázsiában is kipróbálja 
magát.
 
Hátrányba került a Torda
az Európa Ligában
A Tordai Potaissa férfi  kézilabda-
csapata 26-24-re kikapott hazai 
pályán a horvát Goricától az 
Európa Liga első selejtezőkörének 
első összecsapásán. A visszavágó 
szeptember 5-én lesz. Egy nappal 
később lép majd pályára Orosz-
országban a Dél-Dobrudzsai HC, 
amelyik viszont a hétvégén elért 
hazai 26-18 arányú győzelmének 
köszönhetően jelentős előnyben 
várja a Victor Stavropol elleni 
visszavágót.
 
Lewis Hamilton nyert 
Spa-Francorchamps-ban
Lewis Hamilton nyerte meg 
tegnap a Forma–1-es autós 
gyorsasági-világbajnokság 
Belga Nagydíját. A Mecedes brit 
pilótája pályafutása 89. futam-
győzelmét ünnepelte Spa-Fran-
corchamps-ban és megerősítette 
vezető pozícióját az összetettben 
is. Csapattársa Valtteri Bottas a 
második helyen ért célba, míg a 
dobogó harmadik fokára a Red 
Bull versenyzője, Max Verstappen 
állhatott fel. A Ferrari két pilótája, 
Sebastian Vettel és Charles Lec-
lerc csak a 13., illetve 14. helyen 
értek célba.

KÜLÖNFÉLE

Eladók német, jó minőségű, bontott fa és 
műanyag termopan ablakok, egy- és kétnyíló-
sok; új bejárati ajtók, terasz ajtók többféle mé-
retben, új fa- és műanyag ablakok – kedvező 
áron, Kápolnáson. Szállítás megoldható. Árak: 
200–2000 lej. www.szekelyhirdeto.info. Tel.: 
0742-630838.

Elmaradt az aradiak által 
remélt győzelem a Liga 1-es 
bajnokság hétvégi második 
fordulójában, amikor is az 
UTA gól nélküli döntetlennel 
avatta fel újjáépült stadion-
ját. Pontosztozkodás volt 
ezalatt Kolozsváron is, de a 
Hermannstadt sem jutott dűlő-
re a Clinceni gárdájával.
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K ét forduló után is veretlen 
maradt az újonc UTA labda-
rúgócsapata az élvonalbeli 

bajnokságban, amely bár sokaknak 
pozitív eredménynek számítana, a 
pénteken jegyzett 0-0-s döntetlen-
nek nem örültek. A Voluntari volt a 
vendégük hazai pályán, és ez volt az 
a mérkőzés, amikor felavatatták új-
jáépített aradi stadionjukat, a több 
éves huzavona után végre befeje-
zett Neuman Ferenc arénát. „Csaló-
dás ez a számomra és a fi úknak is. 
Lehajtott fejjel ülünk az öltözőben, 
mert győzelemmel szerettük volna 
felavatni ezt a stadiont” – mondta 
lefújást követően a Maros-partiakat 
edző Bálint László.

Mindeközben a címvédő Ko-
lozsvári CFR sem lehetett elége-
dett szombaton, hiszen szintén 
gól nélküli döntetlenre mérkőzött 

DÖNTETLENT ÉRT EL AZ UTA LABDARÚGÓCSAPATA ELSŐ MÉRKŐZÉSÉN AZ ÚJJÁÉPÍTETT ARÉNÁBAN

Gólnélküli stadionavató Aradon

Döntetlen. Elkerülte a labda a kaput az aradi stadionavatón

 » „Lehajtott 
fejjel ülünk az 
öltözőben, mert 
győzelemmel 
szerettük volna 
felavatni ezt 
a stadiont” – 
mondta lefújást 
követően a 
Maros-partia-
kat edző Bálint 
László.

hazai pályán a Sepsiszentgyörgyi 
Sepsi OSK-val. Utóbbiak viszont 
úgy érzik, a pontszerzéssel elérték 
a céljukat. „Számunkra minden 
egyes megszerzett pont, főleg ide-
genben és a bajnok ellen nagyon 
fontos. Figyelembe véve a játék 
alakulását és a CFR helyzeteit, ér-
tékes döntetlent értünk el. Az első 
fordulóban a Craiova ellen sem ér-
demeltünk vereséget, a szerencse 
azonban ezúttal a mi oldalunkon 

volt, mivel a hazaiak kihagyták a 
tizenegyest. Nem sikerült a legjobb 
játékunkat nyújtani, de a játékosok 
hozzáállásával mégis nyertünk egy 
pontot egy olyan csapattal szem-
ben, amelynek számos lehetősége 
volt” – értékelt a háromszékiek má-
sodedzője, Ilyés Róbert.

Ugyanebben a harmadik for-
dulóban ért el 2-2-s döntetlent a 
Hermannstadt hazai környezetben 
a Clinceni ellen, a Medgyesi Gaz 
Metan viszont 2-0-ra legyőzte az Ar-
geș FC-t és ezáltal megünnepelhette 
első sikerét a 2020–2021-es idény-
ben. A tegnapi találkozók lapzártánk 
után fejeződtek be. Mára Târgoviștei 
Chindia–Dinamo mérkőzést tervez-
nek, bár szombaton a házigazdák 
klubja bejelentette, hogy keretük 
újabb hét tagjának is pozitív lett a 
koronavírustesztje. Három játékosról 
és a szakmai stáb négy tagjáról van 
szó, ugyanakkor a klubvezető Marcel 
Ghergu szerint ma pályára tudnak 
lépni a fővárosi együttes ellen.
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E lmaradt mérkőzésekkel indult a 
másodosztályos labdarúgó-bajnok-

ság 2020–2021-es szezonja, mert aho-
gyan az elmúlt idény kényszerszüne-
téből való visszatéréskor, úgy most is 
koronavírus-fertőzés ütötte fel a fejét a 
keretek körében. A pozitív teszt esetén 
érvényes szabályok ugyan változtak, 
de két összecsapást így sem tudtak le-
játszani az első fordulóban.

Az újonc Craiovai U 1948-nál diag-
nosztizáltak ezúttal hat fertőzöttet, és 
mivel mindhárom kapusuk közöttük 
van, a klub nem tudott a bírói lapon 
feltüntetni hálóőrrel együtt legalább 
tizenhárom egészséges futballistát ah-
hoz, hogy a Temesvári Ripensia elleni 
hazai találkozóját megrendezhessék. 
A szombatra tervezett mérkőzést az új 
szabályoknak megfelelően elhalasz-
tották, és leghamarabb hét nap múlva 
bepótolhatják. Amennyiben a későb-
biekben kitűzött új időpontban sem 

tudják lejátszani az összecsapást, ak-
kor az oltyán együttes a zöldasztalnál 
3-0-ra elveszíti azt. A klub bejelentése 
alapján a hat Covid-pozitív játékos tü-
netmentes, de 48 órára beutalták őket 
a városi járványkórházba. A csapat 
szerdán végzi el újra a teszteket.

Elmaradt szombaton a Bukaresti 
Metaloglobus–Târgu Jiu-i Pandurii 
találkozó is, a Gorj megyeiek ugyan-
is nem tudták bizonyítani, hogy az 
orvosi protokollnak megfelelően el-
végezték a PCR-tesztet. A Román Lab-
darúgó-szövetség (FRF) közleménye 
szerint az ügyben a fegyelmi bizottság 
hoz majd ítéletet.

Pályára lépett viszont az FK Csík-
szerda, amelyiknek a keretében a 
múlt héten szintén találtak két fer-
tőzött játékost, de az újratesztelés-
kor a keret többi tagja negatív lett 
ezért nem volt akadálya annak, hogy 
elutazzanak az újonc Lénárdfalva 
együtteséhez. A hargitaiak meg is 
nyerték 1-0-ra a Máramaros megyei-

ek elleni találkozót, szeptember ötö-
dikén pedig a Craiovát fogadják majd 
a második fordulóban – amennyiben 
persze az oltyánok egy hét múlva 
már biztosítani tudnak elegendő fut-
ballistát a pályára lépéshez.

Az első fordulóban lapzártánkig 
nyert 1-0-ra a Călărași is a Slatina 
vendégeként, ugyanakkor a Slobozia 
hazai környezetben győzött 1-0-ra az 
elmúlt kiírásban feljutásért harcoló 
Turris-Oltul ellen. A Temesvári ASU 
Pol–Mioveni 0-0-ra, a Buzău–Chiaj-
na pedig 1-1-el zárult. A Târgu Jiu-i 
Viitorul Pandurii–Rapid tegnap 1-3-al 
ért véget. Ma Bákói Aerostar–Kolozs-
vári Universitatea találkozó lesz 17.30 
órától, majd kedden Petrolul–Kons-
tancai Farul összecsapást rendeznek 
19.30 órától.

A másodosztályos bajnoksághoz 
kapcsolódó hír az is, hogy a ligában te-
vékenykedő játékvezetők közül négy-
nek lett pozitív a koronavírustesztje a 
szezonrajt előtt.

Felülírta a járvány a Liga 2-es szezonrajtot

 » Az újonc 
Craiovai U 1948-
nál diagnoszti-
záltak ezúttal hat 
fertőzöttet, és 
mivel mindhárom 
kapusuk közöt-
tük van, nem 
tudtak pályára 
lépni a Temesvári 
Ripensia elleni 
hazai találkozó-
jukon.

Búcsúzott a Craiova az Európa Ligától

Korai véget ért a Craiovai Universitatea kalandja az Európa Liga 2020–2021-es idényében: a bajnoki 
ezüstérmes oltyán gárda meglepő 2-1-es vereséget szenvedett a grúz Lokomotiv Tbiliszi otthoná-
ban, ezért már a selejtezők első körében búcsúzott a nemzetközi szerepléstől. Ismeretes ugyanis, 
hogy ebben az szezonban a kvalifi káció már csak egyetlen összecsapáson dől el a korábbi oda-visz-
szavágós párharcok helyett. Továbbjutott így csütörtökön a Botoșani és az FCSB, mivel előbbi 2-1-re 
nyert idegenben a kazah Ordabasi ellen, miközben utóbbi az örmény Sirakot verte házigazdaként 
3-0-ra. A második forduló sorsolását ma rendezik, és érdekelt lesz két magyarországi alakulat is, 
miután a Fehérvár 1-1-es döntetlen után 4-2-re legyőzte házigazdaként az ír Bohemiant, a Honvéd 
pedig a vendég fi nn Inter Turkut verte 2-1-re az első körben. A Puskás Akadémia számára viszont 
nem folytatódhat a nemzetközi idény, mivel 3-0-ra kikapott idegenben a svéd Hammarby IF-től.




