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Győzelemmel kezdett a Kolozsvári U
Idegenbeli győzelemmel kezdte meg a másodosztályú labdarúgó-baj-
nokság új idényét a Kolozsvári U: a kincses város egyetemistacsapata 
hétfőn este egy góllal nyert Bákóban. Labdarúgó 2. Liga, alapszakasz, 
1. forduló: Bákói Aerostar–Kolozsvári U 0–1 (0–0), gólszerző Dorin 
Goga (60. perc). Az 1. forduló korábbi eredményei: Lénárdfalvi SK–FK 
Csíkszereda 0–1, CSM Slatina–Dunărea Călărași 0–1, Temesvári ASU 
Poli–CS Mioveni 0–0, Gloria Buzău–Concordia Chiajna 1–1, Unirea 
Slobozia–Turris Oltul Turnu Măgurele 1–0, Viitorul Pandurii Târgu Jiu– 
Bukaresti Rapid 1–3. A Petrolul Ploiești–Konstancai Farul mérkőzés 
lapzárta után fejeződött be, a Resicabányai CSM szabadnapos volt, 
a Bukaresti Metaloglobus–Pandurii Lignitul Târgu Jiu és az U Craio-
va 1948–Temesvári Ripensia találkozót elhalasztották. A következő 
fordulóban, szombaton 20 órakor az FK Csíkszereda az U Craiova 1948 
SA együttesét fogadja.

Csak szeptember 19-én kezdődik a Serie A
Szeptember 19-én kezdődik a küzdelem a Serie A 2020–2021-es 
idényében az Olasz Labdarúgó-szövetség közlése szerint. Az előző sze-
zonban a tavaszi idény márciustól júniusig a koronavírus-járvány miatt 
szünetelt, majd végül újraindult, és augusztus másodikán ért véget. A 
bajnoki címet a Juventus szerezte meg, amivel sorozatban kilencedszer 
lett aranyérmes a Serie A-ban, története során pedig 36. alkalommal. 
Az öt legjobb európai bajnokság küzdelmei közül így az olasz rajtol leg-
később: a francia pontvadászat már el is kezdődött – igaz, ezek közül 
egyedüliként a Ligue 1-ben a tavaszi leállás után nem volt újrakezdés 
–, míg az angol Premier League és a spanyol La Liga szeptember 12-én, 
a német Bundesliga pedig 18-án indul.

Ukrán csatár a Mezőkövesdnél
Andrij Borjacsuk személyében ukrán válogatott támadót vett kölcsön 
a labdarúgó OTP Bank Ligában szereplő Mezőkövesd Zsóry FC. A klub 
honlapjának beszámolója szerint a Sahtar Donyeck futballistája egy 
évre érkezett. A Sahtarban nevelkedett 24 éves csatár az ukrán után-
pótlás-válogatottakban 42 mérkőzésen 17 gólt szerzett, kétszer pedig 
már a felnőtt nemzeti csapatban is lehetőséget kapott a bizonyításra.

• RÖVIDEN 

A z új bajnoki szezon elején is 
gyengélkedik a Bukaresti Di-

namo labdarúgócsapata, az 1. Liga 
második fordulójának hétfő esti 
zárómérkőzésén 1–0-ra kikapott a 
Chindia Târgoviște vendégeként. A 
román válogatott korábbi szövetsé-
gi kapitánya, Cosmin Contra ezen 
a találkozón tért vissza a Dinamo 
kispadjára, amelyet 2017-ben már 
irányított, és az utolsó fordulóig ver-
senyben volt a bajnoki címért a fővá-
rosiakkal.

Labdarúgó 1. Liga, alapszakasz, 
2. forduló: Chindia Târgoviște–Bu-
karesti Dinamo 1–0 (1–0), gólszerző 
Daniel Florea (45+2). A forduló ko-
rábbi eredményei: Craiovai U–Astra 
Giurgiu 2–0, FCSB–FC Viitorul 3–0; 
Kolozsvári CFR–Sepsiszentgyörgyi 
Sepsi OSK 0–0, Medgyes–FC Argeș 
Pitești 2–0, UTA–FC Voluntari 0–0, 
Hermannstadt–Clinceni 2–2, FC Bo-
toșani–Jászvásári Poli 4–0.

A következő forduló (szeptember 
12–13.) programja: Clinceni–Chindia, 

Dinamo–Botoşani, Iaşi–Medgyes, 
FC Argeş–UTA, Voluntari–FCSB, Vi-
itorul–Craiovai U, Astra–Sepsi OSK 
és Kolozsvár–Nagyszeben.

Az 1. Liga állása: 1. FCSB 6 pont, 
2. FC Botoșani 6, 3. Craiovai U 6, 4. 
Kolozsvári CFR 4, 5. FC Voluntari 4, 
6. Medgyesi GM 3, 7. Târgoviște 3, 8. 
Jászvásári Poli 3, 9. Hermannstadt 2, 
10. Aradi UT 2, 11. Clinceni 1, 12. Di-
namo 1, 13. Sepsi OSK 1, 14. Viitorul 
Ovidiu 1, 15. FC Argeș 0, 16. Astra 
 Giurgiu 0. (Horváth Bálint Ottó)

A z Európai Labdarúgó-szövetség 
(UEFA) megtartotta az Európa 

Liga harmadik selejtezőkörének, 
illetve a Bajnokok Ligája rájátszásá-
nak sorsolását. A versenyben lévő 
három román és két magyar együttes 
újabb ellenfeleket kapott.

A Bajnokok Ligája második se-
lejtezőköréből a múlt héten kiesett 
román bajnok Kolozsvári CFR ezút-
tal az Európa Ligában ismerte meg 
ellenfelét, a harmadik fordulóban a 
gibraltári Europa FC és a svéd Djur-
garden párharcának továbbjutójá-
val idegenben kell megmérkőznie. 
Az esélyesebb svéd bajnok a BL első 
selejtezőkörében a Ferencvárossal 
játszott, Budapesten 2–0-s vereséget 
szenvedett.

Amennyiben az FCSB túljut a szer-
biai Topolyai SC csapatán, a harmadik 
fordulóban hazai pályán a litván FK 
Riteriai és a cseh Slovan Liberec közöt-
ti párharc győztesével találkozik. Az 
FC Botoșani az északmacedón Skendi-
ja elleni esetleges siker után ismét há-
zigazda lehetne, de immár lehetetlen 
küldetés előtt állna, a bolgár Lokomo-
tiv Plovdivval vagy az angol, tavalyi 
BL-döntős Tottenhammel játszhat.

A Mol Fehérvár harmadik forduló-
beli lehetséges ellenfele a svájci Ser-
vette FC és a francia Reims közül kerül 
ki, míg a Budapest Honvéd a horvát 
Lokomotiva Zágrábbal mérkőzhet 
meg. A magyar csapatoknak azonban 
előbb le kellene győzniük a máltai Hi-
bernianszt, illetve a svéd Malmőt.

A harmadik fordulóban az egy-
meccses párharcokat szeptember 24-
én rendezik meg.

Fradi: azeri vagy norvég ellenfél

A Bajnokok Ligájában a Ferencváros 
továbbjutás esetén az azeri Karabach 
vagy a norvég Molde ellen játszhat 
a selejtező rájátszásában. A magyar 
bajnok a harmadik körben a horvát 
Dinamo Zágrábbal találkozik Buda-
pesten, és amennyiben nyerni tud, 
idegenben kezdheti a párharcot a 
play-offb  an. A BL-selejtező rájátszá-
sában már két mérkőzésen dől el a 
továbbjutás. Az első találkozókat 
szeptember 22-én és 23-án, a vissza-
vágókat 29-én és 30-án játsszák.

A svéd bajnok lehet a Kolozsvári CFR ellenfele

Contra vereséggel tért vissza a Dinamóhoz

• Úgy kínál bérletet hazai mérkőzéseire a Gyergyói Hoki Klub, hogy a 
többi romániai csapathoz hasonlóan egyelőre nem számíthat arra, hogy 
nézők előtt szerepelhet a hazai mérkőzésein. A csapat úgy készül, hogy 
egy-két héten belül kész legyen a tétmeccsekre. Azt viszont még nem tud-
ni, hogy ezek mikor lesznek.

GERGELY IMRE

N ormális esetben a bérlet 
megvásárlása azt jelenti, 
hogy a néző biztos lehet ab-

ban, hogy a helye mindig biztosítva 
van a lelátón és különböző kedvez-
ményekben is részesül. Idén ez is 
másként van a koronavírus-járvány 
bizonytalanságában. Most nem 
azoknak szól a felhívás, akik kiszá-
molnák, hogy hány százalékkal len-
ne olcsóbb így a meccsre járás, mint 
jegyet venni az összes mérkőzésre. A 
bérlet most a hűség, a csapat iránti 
szeretet bizonyítéka – olvasható a 
Gyergyói HK felhívásában. Ugyanis 
jelenleg senki nem tudja, hogy az 
Erste Liga vagy a romániai bajnok-
ság kezdetén be lehet-e engedni 
nézőket a csarnokba, vagy ha igen, 
akkor hányat. Nem optimista for-
gatókönyvre számítanak. Aki most 
bérletet vásárol, annak tudnia kell: 
lehet, hogy ennek birtokában sem 

léphet be a jégpályára. A bérletvá-
sárlás most a csapat önzetlen tá-
mogatását jelenti, 500 vagy 1500 lej 
értékben – derül ki a felhívásból, de 
megjegyzik: ha a dolgok jó irány-

ba alakulnak, akkor megkeresik a 
lehetőségét annak, hogy a bérletet 
vásárlók számára bizonyos kedvez-
ményeket nyújtsanak. A bérleteket 
a Gyergyói Hoki Klub gyergyószent-

miklósi, Stadion utcai székházában 
lehet kiváltani.

Hasznos az edzés, 
de kellenének a meccsek is

A GYHK teljes kerettel edz, és rajtuk 
nem múlik, hogy mikor, milyen for-
mában kezdődik el a 2020–2021-es 
hivatalos mérkőzéssorozat. Eddig két 
mérkőzést vívhattak a piros-fehérek, 
az Érden zajlott edzőtáborozásuk so-
rán előbb a Dunaújvárosi Acélbikák 

ellen nyertek 9–1-re, majd az osztrák 
liga küzdelmeire készülő Hydro Fe-
hérvár AV19 együttesével szemben 
maradtak alul 5–1-es eredménnyel. 
A Malcolm Cameron–Szilassy Zoltán 
edzőpáros egyik meccsen sem a leg-
erősebb csapatot küldte fel, a légiósok 
száma is kevesebb volt, mint ameny-
nyit egy hivatalos meccsen a szabály-
zat megenged. Az első mérkőzésen 4, 
a másodikon 3 külföldi játékos sze-
repelt piros-fehérben. Terveztek egy 
harmadik összecsapást is a szlovákiai 
extraligás Gyetva vendégeként, de az 
az utazási szabályok szigorítása miatt 
meghiúsult. A kevés számú felkészü-
lési mérkőzésnek nyilván nem örül a 
szakmai stáb, de jelenleg nincs más-
ra lehetőség, hiszen Romániában a 
jelenlegi hatályos rendelkezések még 
a nézők nélküli felkészülési meccse-
ket sem engedik meg – mutatott rá 
Bereczky Szilárd, a GYHK menedzse-
re. Ha pedig még heteket tolódna az 
Erste Liga rajtja, akkor a felkészülés 
ütemén, a tervezett edzésprogramon 
is változtatni kell, újra fel kell építeni 
a csapat formáját a tétmeccsekre – tet-
te hozzá a menedzser, megjegyezve, 
hogy ez nemcsak a gyergyóiak problé-
mája, hanem mindhárom erdélyi csa-
pat ezzel küszködik. A magyarországi-
ak valamivel jobb helyzetben vannak, 
ott nincs akadálya a felkészülési mér-
kőzések megrendezésének.

Már árulják a hokis bérleteket
Gyergyószentmiklóson nagyon készülnek az idénykezdésre

Mindenki egyetért abban, hogy nézők, 
szurkolók nélkül nem igazi a hoki
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