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Otthon tartotta a pontokat
a Craiova és az FCSB
A Craiova és az FCSB is megnyerte 
vasárnap hazai pályás mérkőzését 
a hazai élvonalbeli labdarúgó-baj-
nokság második fordulójában. 
Előbbi együttes 2-0-ra verte a Giur-
giui Astrát, míg utóbbi a Viitorult 
múlta felül 3-0-ra. A Chindia–Di-
namo találkozót lapzártánk után 
rendezték. Utóbbi összecsapás 
előtt először lépett a sajtó képvi-
selői elé a bukarestiek új spanyol 
főrészvényese, Pablo Cortacero, aki 
bejelentette, nem zárkózik el attól, 
hogy felvásárolja a szurkolói egye-
sület tulajdonrészét is a klubban. 
Leszögezte: a költségvetésüket az 
elkövetkező két hétben határozzák 
meg, ugyanakkor fontos hangsúlyt 
akar helyezni az akadémiájukra 
is. „Elsősorban a presztízsünket 
kell helyreállítanunk. Nyitnunk a 
társadalom felé, és hogy visszasze-
rezzük azokat a szurkolókat, akik 
eltávolodtak a klubtól. Szeretnénk 
befektetni a sportbázisunkba, hogy 
a játékosok megfelelő körülmények 
között készülhessenek” – nyilat-
kozta tegnap. A spanyol befektető 
érkezése óta, mint ismeretes, 
újraszervezték a klub fi ókcsapatát, 
amelyet beneveztek a Liga 3-ba, 
miközben az élvonalbeli gárdának 
Cosmin Contra lett a vezetőedzője. 
A román válogatott korábbi szövet-
ségi kapitánya szerint nagy rajta 
a nyomás és a felelősség, de bízik 
abban, hogy visszajuttatják a Di-
namót az őt megillető helyre. „Első 
célunk, hogy bejussunk a felsőházi 
rájátszásba, és utána, két-három 
év múlva újra képesek legyünk a 
bajnoki címért harcba szállni” – 
mondta a szakember.
 
Bayern München-uralom
a BL álomcsapatában
A győztes Bayern Münchenből ki-
lencen kerültek be a 2019–2020-as 
labdarúgó-Bajnokok Ligája-idény 
álomcsapatának keretébe, a dön-
tős Paris Saint-Germaint ugyan-
akkor csak hárman képviselik a 
„Dream Teamben”. A 23 fős név-
sort az Európai Labdarúgó-szö-
vetség (UEFA) technikai megfi -
gyelői – köztük Cosmin Contra 
– állították össze, a nagy hiány-
zók között Cristiano Ronaldót 
említhetjük. Az elmúlt BL-szezon 

álomcsapata, kapusok: Manuel 
Neuer (Bayern München), Jan 
Oblak (Atlético Madrid), Anthony 
Lopes (Olympique Lyon); védők: 
Alphonso Davies (Bayern Mün-
chen), Joshua Kimmich (Bayern 
München), Virgil van Dijk (FC 
Liverpool), Dayot Upamecano (RB 
Leipzig), Angelino (RB Leipzig), 
David Alaba (Bayern München); 
középpályások: Thiago (Bayern 
München), Kevin De Bruyne 
(Manchester City), Houssem 
Aouar (Olympique Lyon), Leon 
Goretzka (Bayern), Marcel Sa-
bitzer (RB Leipzig), Marquinhos 
(Paris Saint-Germain), Alejandro 
Gómez (Atalanta), Thomas Müller 
(Bayern München); támadók: 
Serge Gnabry (Bayern München), 
Robert Lewandowski (Bayern 
München), Kylian Mbappé (Paris 
Saint-Germain), Neymar (Paris 
Saint-Germain), Lionel Messi 
(FC Barcelona), Raheem Sterling 
(Manchester City).

Kisorsolták az európai 
labdarúgókupák selejtező-
jének következő fordulós 
párosí tásait. A Bajnokok 
Ligájában a Ferencváros 
akárcsak az előző idény-
ben, ebben a szezonban is 
a horvát Zágrábi Dinamó-
val találkozik a harmadik 
fordulóban.

 » KRÓNIKA

A Kolozsvári CFR-t múlt hé-
ten kiejtő Zágrábi Dinamo 
lesz a Ferencváros ellenfe-

le a labdarúgó-Bajnokok Ligája 
harmadik selejtezőkörében – sor-
solták ki tegnap az Európai Lab-
darúgó-szövetség (UEFA) székhe-
lyén. Érdekesség, hogy a magyar 
bajnok az elmúlt szezonban is 
épp a horvát csapattal játszott a 

IDÉN IS A ZÁGRÁBI DINAMÓVAL KELL MEGKÜZDENIE A FERENCVÁROSNAK A BAJNOKOK LIGÁJÁBAN

Déjà vu élmény Európában

Visszatérés. Cristina Laslo büntetését csökkentették,
ezért ismét pályára lépett

 » A magyar 
bajnok az elmúlt 
szezonban is 
épp a horvát 
csapattal játszott 
a legrangosabb 
európai klubtor-
na kvalifi kációs 
sorozatának 
harmadik köré-
ben, de akkor az 
idegenbeli 1-1-es 
döntetlen után 
hazai pályán 
4-0-ra elbukta a 
visszavágót.

legrangosabb európai klubtorna 
kvalifi kációs sorozatának harma-
dik körében, de akkor az idegenbeli 
1-1-es döntetlen után hazai pályán 
4-0-ra elbukta a visszavágót. Idén 
viszont már nem oda-visszavágós 
párharc dönt a továbbjutásról, ha-
nem egyetlen összecsapást rendez-
nek, amelynek a budapestiek lesz-
nek a házigazdái. Nézők viszont 
a koronavírus miatt továbbra sem 
lehetnek majd a stadionban, a pa-
pírforma pedig a vendégeket jelzi 
esélyesebbnek. Favorit volt ugyan-
akkor egy körrel ezelőtt a Glasgowi 
Celtic is, amelyet viszont a Fradi 
idegenben legyőzött, ezért ha most 
újabb bravúrt végrehajt, akkor már 
biztosan főtáblás lesz valamelyik 
európai kupasorozatban. A győz-
tes ugyanis a BL rájátszásába jut, 
ahonnan a vesztesek az Európa 
Liga csoportkörében folytathatják.

Persze a BL harmadik selejtező-
körében elbukó együttesek is átke-
rülnek a második számú klubtorna 

mezőnyébe, mint ahogyan történt 
az egy fordulóval ezelőtt kiesett 
CFR-rel is. Utóbbi ma ismeri meg el-
lenfelét az EL harmadik körére, ma 
a második selejtezőkör párosításait 
sorsolták ki. Ebben a szakaszban 
két-két romániai és magyarországi 
csapat lesz érintett.

Az első körben az örmény Shirak 
csapatán 3-0-val túljutó FCSB ezút-
tal idegenben játszik: Szerbiába lá-
togat a vajdasági Topolyai SC-hez. 
A Botoșani elkerülte a jóval esélye-
sebb BATE Boriszovot és a Belgrádi 
Partizant, helyettük a verhetőbb 
észak-macedón Shkëndijával hazai 
pályán mérkőzik meg. A Honvéd a 
fi nn Inter Turku tizenegyesekkel 
való kiejtése után újabb skandináv 
gárdával, a jóval erősebb Malmővel 
találkozik hazai pályán. Szerencsé-
sebb sorsolásban volt része a Mol 
Fehérvárnak, amely a máltai Hiber-
nians otthonában harcolhatja ki a 
továbbjutást. A mérkőzéseket szep-
tember 17-én rendezik.
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 » V. NY. R.

V isszatérhetnek a pályára a 
Brassói Corona női kézilabda-

csapatának doppingvétség miatt el-
tiltott játékosai, miután az Országos 
Doppingellenes Ügynökség (ANAD) 
befagyasztotta a korábban kiszabott 
szankciók egy részét. Az illetékes 
hatóság megállapítása alapján a 
sportolók nem szándékosan vétet-
tek a nemzetközi doppingügynök-
ség előírása ellen, ártatlanok az 
ügyben, ugyanakkor a korábban ki-
rótt szankció is jogos, hiszen alkal-
mazták a tiltott intravénás lézerterá-
piát – amelynek klubjuk alávetette 
őket. A Román Kézilabda-szövetség 
(FRH) közleménye rámutat arra, 
hogy az ANAD ennek fényében, az 
előírásoknak megfelelően csökkent-
hette a korábban kirótt büntetések 
egy részét, de az eltiltás teljes idő-
tartamának legfentebb háromne-
gyedét törölhette el. 

Az ügynökség friss rendelete alap-
ján Daciana Hosu, Cristina Laslo és 
Bianca Baziliu már újrakezdhették a 
munkát, hiszen a korábbi egy év és 
három hónapra szóló eltiltásuk 7,5 
havi csökkentéssel július 10-én le-
járt. Az 1 év és 4 hónapra eltiltott Eli-
za Iulia Buceschi, Ana Maria Lopă-
taru, Daria Bucur, Nataşa Nolevska 
és Elaina Barbosa Gomez 6,5 havi 
enyhítés után szeptember derekától 
kézilabdázhatnak újra.

Az ügyben érintett további nyolc 
kézilabdázónak – Eliza Iulia Bu-
ceschi, Ana Maria Lopătaru, Daria 
Bucur, Nataşa Nolevska és Elaina 
Barbosa Gomez – négy hónappal 
csökkent a büntetésük, ami azt je-
lenti, hogy márciusban térhetnek 
vissza. Az időeltérések annak tud-
hatók be, hogy az ANAD a kézilab-
dázók ügyét külön csoportokban 
tárgyalta, így az eltiltásaik kezde-
te is eltérő. A legkorábbi szankció 
hatályba lépése november 25. volt, 

alig pár nappal azt követően szá-
mították, hogy a doppingbotrány 
kirobbant.

Emlékezetes, hogy a tiltott telje-
sítményfokozó módszer használata 
miatt először három játékos akadt 
fent a doppingellenőrzésen, majd 
pár nappal később a Brassói Coro-
na női kézilabdacsapatának töb-
bi sportolójáról is kiderült, hogy 

alkalmazta a tiltott eljárást. A vér 
intravénás lézeres besugárzása a 
szervezet energiaszintjének, illetve 
a fi zikai teljesítménynek a növeke-
dését vonja maga után, és szere-
pel a Nemzetközi Doppingellenes 
Ügynökség (WADA) tiltólistáján. 
A klub ugyan mindvégig cáfolta, 
hogy teljesítményfokozás céljával 
alkalmazták a kezelést, ez viszont 
nem változtatott azon, hogy a sza-
bályok szerint szankcionálni kel-
lett a sportolókat. Csakhogy most, 
hogy az ANAD megállapította ár-
tatlanságukat, beperelhetik a Cenk 
alatti klubot az őket ért kár miatt. 
„A doppingügy tárgyalása lezárult, 
most már minden egyes sportoló 
tudja, hogy mi a pontos bünteté-
se, és annak függvényében kiszá-
molhatja az abból származó kárát. 
Elképzelhető, hogy továbblépünk, 
vannak játékosok, akik kártérítést 
szeretnének, hiszen vannak köztük 
olyanok is, akik a történtek miatt 
lemaradtak a világbajnokságról” – 
mondta a ProSportnak Paul Mincu, 
a kézilabdázók ügyvédje.

A Brassói Corona női kézilabda-
csapatát amúgy a történtek miatt az 
elmúlt szezonban kizárták a hazai 
bajnokságból és az EHF-kupából. 
Megbüntetett játékosaik közül Cris-
tina Laslo és Bianca Bazaliu azóta 
a Nagybányai Minaurhoz igazoltak, 
és már meg is kezdték a felkészülést. 
Daciana Hosu a Râmnicu Vâlceánál 
szeretné folytatni pályafutását, de a 
Cenk alattiak egyelőre nem engedték 
el. A Vâlcea amúgy a Román Kupa 
korábban elmaradt negyeddöntőjé-
vel kezdi az idényt a héten, a Brăila 
elleni mérkőzését csütörtökön 18 
órakor rendezik. Aznap lesz a Buka-
resti CSM–Slatina összecsapás is 15 
órától, hogy aztán hétvégén a négyes 
döntőben játszhassanak. A legjobb 
négy közé a koronavírus-járvány mi-
att elrendelt kényszerszünet előtt a 
Rapid és a Buzău jutottak be.

Szankciócsökkentéssel zárult a brassói doppingbotrány

 » Az ANAD meg-
állapítása alapján 
a sportolók nem 
szándékosan vé-
tettek a nemzet-
közi doppingügy-
nökség előírása 
ellen.




