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Vereséggel debütált
Cosmin Contra a Dinamónál
Vereséggel kezdett a Dinamo 
élvonalbeli csapatának vezetőedző-
jeként Cosmin Contra: a román 
válogatott korábbi szövetségi 
kapitányának irányítása mellett 
a bukaresti együttes 1-0-ra kapott 
ki hétfő este a Târgoviștei Chindia 
vendégeként a Liga 1-es bajnokság 
második fordulójában. Az össze-
tettben emiatt 1 ponttal a 12. helyen 
maradt, miközben az élen a FCSB, 
a Botoșani és a Craiova állnak 
hibátlan mérleggel. A címvédő Ko-
lozsvári CFR 4 ponttal a negyedik 
helyen áll, míg az Argeș FC és az 
Astra egyelőre nulla ponttal sereg-
hajtók a mezőnyben. A válogatott 
hétvégi Nemzetek Ligája-mérkőzé-
sei miatt az élvonalbeli bajnokság 
egy hétig szünetel.
 
Győzelemmel kezdett
a Kolozsvári Universitatea
A Kolozsvári Universitatea másod-
osztályos labdarúgócsapata 1-0-ra 
nyert hétfő kora este az újonc Bákói 
Aerostar otthonában a Liga 2-es 
bajnokság első fordulójában. Lap-
zártánk után Petrolul–Konstancai 
Farul találkozó zárta az etapot.
 
Petra Kvitova kiejtette
Irina Begut az US Openen
Már az első fordulóban kiesett Irina 
Begu az amerikai nyílt tenisz-
bajnokságon, miután 6:3, 6:2-re 
kikapott Petra Kvitovától. A nézők 
nélkül rendezett idei US Open 
főtábláján a romániai női tenisze-
zők közül egyéniben részt vesz 
még Mihaela Buzărnescu, Sorana 
Cârstea és Patricia Țig. A világ-
ranglistán második Simona Halep, 
mint ismeretes, több klasszissal 
egyetemben a koronavírus-járvány 
miatt lemondta a szereplést.
 
Elhalasztják a téli Universiadét
A koronavírus-járvány miatt elha-
lasztják a jövő januárra tervezett 
téli Universiadét, amelynek Luzern 
adott volna otthont – jelentette 
be tegnap a svájci szervezőkkel 
közösen meghozott döntését a 
Nemzetközi Egyetemi Sportszövet-
ség (FISU). A multisportesemény 
pótlásáról a következő két hónap-
ban határoznak. Az MTI rámutatott 
arra, hogy a téli Universiade a téli 
olimpia utáni második legnagyobb 
havas-jeges multisportesemény. 
Luzernbe, amely hat kantonnal 
együtt tervezte a rendezést, 50 
ország 2500 egyetemistáját várták.
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Úgy kínál bérletet hazai mérkőzé-
seire a Gyergyói Hoki Klub, hogy 

a többi romániai csapathoz hason-
lóan egyelőre nem számíthat arra, 
hogy nézők előtt szerepelhet a hazai 
mérkőzésein, és egyelőre még a baj-
nokság rajtja sem ismert. „A bérlet 
most a hűség, a csapat iránti szere-
tet bizonyítéka (…) A csapat önzetlen 
támogatását jelenti 500 vagy 1500 lej 
értékben” – olvasható a hargitai klub 
felhívásában, hangsúlyozva, hogy 
aki most bérletet vált, annak tudnia 
kell, hogy annak birtokában sem 

léphet majd be a jégpályára, amíg a 
koronavírus-járvány miatti korláto-
zások érvényben vannak.

A GYHK amúgy már teljes kerettel 
edz. Eddig két félkészülési mérkőzést 
vívtak: az érdi edzőtáborozásuk során 
előbb a Dunaújvárosi Acélbikák ellen 
nyertek 9-1-re, majd az osztrák liga 
küzdelmeire készülő Hydro Fehérvár 
AV19 együttesével szemben maradtak 
alul 5-1-re. A Malcolm Cameron–Szi-
lassy Zoltán edzőpáros egyik meccsen 
sem a legerősebb felállásban lépett 
jégre, és a légiósok száma is keve-
sebb volt, mint amennyit egy hivata-
los meccsen a szabályzat megenged. 

Az első mérkőzésen 4, a másodikon 
3 külföldi játékos szerepelt piros-fe-
hérben. Terveztek egy harmadik ösz-
szecsapást is a szlovákiai extraligás 
Gyetva vendégeként, de az az utazási 
szabályok szigorítása miatt meghiú-
sult. A kevés számú felkészülési mér-
kőzésnek nyilván nem örül a szakmai 
stáb, de jelenleg nincs másra lehető-
ség, hiszen Romániában a jelenlegi 
hatályos rendelkezések még a nézők 
nélküli felkészülési meccseket sem 
engedik meg – mutatott rá Bereczky 
Szilárd, a GYHK menedzsere. „Ha pe-
dig még heteket tolódna az Erste Liga 
rajtja, akkor a felkészülés ütemén, a 

tervezett edzésprogramon is változ-
tatni kell, újra fel kell építeni a csapat 
formáját a tétmeccsekre” – tette hoz-
zá a menedzser, megjegyezve, hogy 
ez nemcsak a gyergyóiak problémája, 
hanem mindhárom erdélyi csapat ez-
zel küszködik.

A magyarországiak valamivel jobb 
helyzetben vannak, ott nincs akadá-
lya a felkészülési mérkőzések meg-
rendezésének, ugyanakkor például 
a tegnapra tervezett Dunaújvárosi 
Acélbikák–Ferencváros edzőmeccs 
elmaradt, mert a házigazdáknál ko-
ronavírus-fertőzés gyanúja merült fel, 
és a tesztek eredményeire várnak.

„Hűségbérletet” árusít szurkolóinak a Gyergyói Hoki Klub

 » „A bérlet 
most a csapat 
önzetlen támo-
gatását jelenti 
500 vagy 1500 
lej értékben” 
– olvasható a 
hargitai klub 
felhívásában.

Amitől félsz, az bekövetke-
zik – tartja a mondás, és ez 
Dan Petrescu edző esetében 
halmozottan is igaz, hiszen a 
korábbi idényekhez hasonló-
an csapata, a Kolozsvári CFR 
újfent olyan ellenfelet kapott 
a nemzetközi kupasorozatok-
ban, amelyet szeretett volna 
elkerülni. Az Európa Ligába 
átkerült román bajnok vár-
hatóan a svéd aranyérmessel 
találkozik majd a  harmadik 
selejtezőkörben, ugyanakkor 
a Botoșani-hoz José Mourinho 
Tottenhamja érkezhet. A BL-
ben érdekelt Ferencvárosnak 
kedvezett a tegnapi sorsolás.

 » KRÓNIKA 

Ú jfent a Ferencváros egy ko-
rábbi ellenfelével találkozhat 
a Kolozsvári CFR élvonalbeli 

labdarúgócsapata a nemzetközi po-
rondon: a Bajnokok Ligájából egy 
hete kiesett fellegvári együttes a 
gibraltári Európa FC és a svéd Djur-
garden csatájának továbbjutójával 
játszik idegenben az Európa Liga 
harmadik selejtezőkörében. A má-
sodik kvalifi kációs kör párharcának 
esélyese a svéd bajnok, amelyiket a 
BL első szakaszában búcsúztatott 
el Budapesten 2-0-s győzelemmel a 
magyar bajnok zöld-fehér együttes. 
A kolozsváriakat edző Dan Petrescu 
viszont épp a skandináv gárdát sze-
rette volna elkerülni, mert tapaszta-
lata alapján balszerencsések elle-
nük. „Ha Svédországban játszunk, 
akkor ők az esélyesebbek” – mond-
ta korábban a szakember.

Ismeretes, hogy a Szamos-parti-
ak a BL második körében szétlövé-
sekkel kaptak ki a Dinamo Zágráb-
tól, amelyik az elmúlt BL-idényben 
azt a Fradit fékezte meg, amelyik-
kel megint találkozik a harmadik 
kvalifi kációs szakaszban. Mind-
eközben a budapesti zöld-fehérek 
már túljutottak azon a Celtic Glas-
gow-n, amelyet tavaly a fellegvári-
ak ejtettek ki. Ha a horvát bajnokot 
is legyőzik, akkor a csoportkörért 

A KOLOZSVÁRIAKÉNÁL NEHEZEBB DOLGA A BOTOȘANI-NAK LEHET AZ EL HARMADIK SELEJTEZŐKÖRÉBEN

„Svéd mumusra” számíthat a CFR

Ismerős arcok. A Fradi után a CFR próbálhatja meg elgáncsolni a svéd bajnokot

 » „Ha Svéd-
országban 
játszunk, akkor 
ők az esélyeseb-
bek” – mondta 
korábban Dan 
Petrescu, a 
Kolozsvári CFR 
vezetőedzője.

rendezendő rájátszásban könnyebb 
feladat vár rájuk, mert az azeri Qara-
bag és a norvég Molde párharcának 
győztese ellen játszanak majd. A két 
együttes eddig nem találkozott iga-
zán neves ellenféllel a kvalifi kációk 
során, a Fradi pedig szerencsésnek 
mondhatja magát, hiszen elkerül-
te a Young Boys–Midtjylland, a 
Crvena zvezda–Omonia Nicosia, 
a Maccabi Tel-Aviv–Breszt csaták 
győzteseit. Azok a cseh Slavia Prá-
gát, a görög Olympiakoszt, illetve 
az osztrák Red Bull Salzburgot húz-
ták a bajnoki ágon. A nem bajnoki 
ágon a Krasznodar a PAOK–Benfi ca 
meccs győztesével játszik, miköz-
ben a Gent–Rapid Bécs selejtező 
továbbjutója a Dinamo Kijev–AZ 
találkozó győztesével játszik majd. 
Ismeretes, hogy a harmadik selej-
tezőkörrel bezárólag a továbbjutás 
egyetlen találkozón dől el, a ráját-
szásban viszont már hagyományos 
oda-vissza vágós párharcok dönte-
nek a csoportkörbe jutásról.

Az Európa Liga harmadik selejte-
zőkörének egyelőre a Kolozsvári CFR 
az egyetlen biztos résztvevője a ro-
mániai és a magyarországi csapatok 
közül, a Botoșani-nak előbb még az 
északmacedón Skndiját kell legyőz-
nie, az FCSB-nek pedig a szerb To-
polyát kell felülmúlnia. Amennyiben 

ez sikerül, úgy a moldvaiakra „lehe-
tetlen küldetés” vár a folytatásban, 
mert a Lokomotiv Plovdiv–Totten-
ham Hotspur csata győztese érkezik 
majd hozzájuk, amely a papírforma 
szerint a José Mourinho edzette an-
gol csapat lehet. „Nem félek tőle, 
őszintén szólva fantasztikus lenne, 
ha nyernénk, csak az a kár, hogy né-
zők nem lehetnek jelen. Le a kalap-
pal a Tottenham előtt, de nekünk is 
megvan a magunk esélye, ha pedig 
elbukunk, akkor legalább magas ló-
ról esünk le” – nyilatkozta Valeriu 
Ift imie, a botoșani-i klub tulajdo-
nosa. Az FCSB-nek könnyebb dolga 
lehet, mert a litván Riterai és a cseh 
Slovan Liberec mérkőzés továbbju-
tóját fogadja majd. A magyarországi 
csapatok is hazai pályán játszhatnak 
a harmadik fordulóban: a máltai Hi-
bernian legyőzése esetén a Fehérvár 
FC a Servette (svájci)–Stade de Reims 
(francia) találkozó győztesét fogadja 
majd, miközben a Honvéd a Loko-
motiv Zágráb találkozhat, ha előtte 
túljut a svéd Malmö gárdáján.

Ismeretes, hogy a Craiova és a 
Puskás Akadémia már nincsenek 
versenyben az EL-ben, ahol a máso-
dik selejtezőkört szeptember 17-én, 
a harmadikat pedig szeptember 24-
én rendezik. A továbbjutás egyetlen 
mérkőzésen dől el.
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