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Intenzív osztályon a Craiovai
Universitatea tulajdonosa
Az intenzív osztályon kezelik Mihai 
Rotarut, a Craiovai Universitatea 
futballklubjának tulajdonosát, mi-
után a héten koronavírussal diag-
nosztizálták. Mellette a klubelnök 
Sorin Cârțu és a vezetőség további 
három tagja is megfertőződtek.
 
Törökországba igazolt
Kolozsvárról Kevin Boli
Eligazolt a Kolozsvári CFR élvo-
nalbeli labdarúgócsapatától Kevin 
Boli. A 29 éves, francia–elefánt-
csontparti játékos – aki a Dina-
mo Zágráb ellen szétlövésekkel 
elveszített Bajnokok Ligája-selejte-
zőkörben büntetőt rontott – a török 
élvonalban újonc Samsunsporral 
írt alá három szezonra vonatkozó 
szerződést. Sajtóinformációk sze-
rint a középhátvédért a fellegváriak 
700 ezer eurót kapnak.
 
Elutazik Adrian Mititelu
csapata Csíkszeredába
Pályára léphet szombaton Csík-
szeredában a Craiovai U 1948 
másodosztályos labdarúgócsa-
pata, amelyiket az első körben a 
koronavírus-járvány akadályozta 
meg a szereplésben. A játékosok 
tesztje azóta negatív lett, ezért a 
klub csütörtökön bejelentette, hogy 
megjelennek a 20 órakor kezdő-
dő találkozón. A Liga 2 második 
fordulójában szombaton lesznek 
még a Turris-Oltul–Metaloglobus, 
a Chiajna–Slobozia, a Călărași–
Lénárdfalva, a Konstancai Farul–
Bákó és a Rapid–Pandurii Târgu 
Jiu összecsapások is, míg vasárnap 
Resicabánya–Petrolul és Mioveni–
Buzău párosítás szerint játszanak.
 
Egyenlő bérezés Brazíliában
„Nincs többé nemek közötti 
különbség” – jelentette ki Rogerio 
Caboclo, a Brazil Labdarúgó-szö-
vetség elnöke, miután a héten úgy 
döntöttek, hogy ezentúl azonos jut-
tatásban részesülnek a férfi  és a női 
válogatott tagjai. A nemek közötti 
fi zetéskülönbségek ellen korábban 
Norvégiában és az Egyesült Álla-
mokban is szót emeltek.

 » H. B. O., J. CS., V. NY. R.

Száz csapattal rajtol szeptember 
11-én a harmadosztályos labdarú-

gó-bajnokság 2020–2021-es szezonja, 
a tíz csoport beosztását és műsorát 
pedig csütörtökön készítették el a 
Román Labdarúgó-szövetség székhe-
lyén. Ismeretes, hogy a Nagyváradi 
AC (CAO) a mezőnybővítésnek kö-
szönheti feljutását, első Liga 3-as idé-
nyét pedig a vártaknak megfelelően 
abban a 10. csoportban kezdi, ahol a 
Nagyváradi Luceafărul és a Szentmár-
ton alakulatai is szerepelnek. A Bihar 
megyeiek mellett ide sorolták még a 
Dési Someșul, a Szatmárnémeti VSK, 
a Máramaros megyei Nagysomkút, a 
Nagybányai Minaur, a Beszterce és a 
Zilah együtteseit is. A désiek másik 
csapata, az Unirea a 9. csoportba ke-
rült ahol többek között a Nyárádtő, 
a Tordai Arieșul, Kolozsvári Sănăta-
tea, a Vajdahunyadi SK, a Szászrégen 
vagy éppen a Gyulafehérvár együtte-

se is szerepel majd. A 8. csoportban 
több Temes megyei alakulat között 
a Temesvári ACS Polit találjuk, de az 
Arad megyei Kisjenő és Pécska is eb-
ben a szériában lépnek majd pályára. 
A 7. csoportban a Déva, a Disznód és 
a Petrozsényi Jiul mellett két élvonal-
beli együttes fi ókcsapata, a Medgyesi 
Gaz Metan és a Hermannstadt máso-
dik számú együttesei is helyet kaptak. 
Erdélyi alakulatok lesznek még az 5. 
csoportban is, ahová a Brassói Muni-
cipal, a Brassói Corona, a Brassói Kids 
Tâmpa, a Barcarozsnyói Olimpic, a 
Székelyudvarhelyi FC, a Kézdivásár-
helyi SE és a Sepsiszentgyörgyi Sepsi 
OSK II. mellett még Plopeni, Blejoi és 
az Astra Giurgiu fi ókcsapata szerepel 
majd. Ez utóbbi mezőnyben a Brassói 
Corona a Kézdivásárhelyt, a Sepsi OSK 
2 a Brassói Kidset, a Barcarozsnyó a 
Brassói Coronát, míg a Székelyudvar-
helyi FC a Plopeni-t fogadja. A Hargita 
megyei alakulatot edző Florin Stângă 
kiegyensúlyozottnak tartja a mezőnyt. 

„Ez egy más összetételű csoport, mint 
amiben az udvarhelyi klub az előző 
idényben szerepelt. Minden egyes 
pontért megküzdünk, az aktuális for-
ma dönti el, hogy ki zsebeli be ezeket. 
Mindenképp az élbolyban szeretnénk 
végezni, az első öt hely valamelyikét 
kaparintanánk meg a legvégén” – be-
szélt a célokról Stângă.

A Nyárádtői Unireát edző Adrian 
Pop szerint kedvező számukra a 9. 
csoport, ahol a Dési Unireát tartja fő-
esélyesnek a feljutásra. „A legtöbb 
együttesnek nagy tapasztalata van a  
Liga 3-ban, mi pedig még az út elején 
állunk, de reméljük, hogy szépen tel-
jesítünk. A legfőbb célunk, hogy benn 
maradjunk, de nem zárjuk ki annak le-
hetőségét sem, hogy elérjük a második 
helyet, és részt vehessünk az osztályo-
zón” – közölte a szakember. Csapata 
a Vajdahunyadi SK-t fogadja az első 
fordulóban, miközben a Dési Unirea 
Kolozsvárra utazik. A Dési Someșul 
eközben a Nagyváradi Luceafărult fo-

gadja majd, az újonc NAC pedig hazai 
környezetben debütál a Zilah ellen.

Érdekesnek ígérkezik még a 4. cso-
port is, ahol a nagy múltú fővárosi 
együttesek fi ókcsapatai, azaz a Dina-
mo 2, a Rapid 2 és a FCSB 2 mellett az 
újonc Steaua is pályára fog majd lépni 
a következő idényben. Ebben a szériá-
ban amúgy rögtön Dinamo 2–FCSB 2 
rangadóval kezdődik a szezon, majd 
egy héttel később a FCSB fi ókcsapa-
ta a márkavitában „győztes” Steau-
át fogadja. George Becali klubjának 
második számú együttese a negyedik 
etapban játszik majd a Rapiddal, de 
ugyanakkor lesz majd a Dinamo 2–
Steaua találkozó is.

Ismeretes, hogy az alapszakaszban 
18 fordulót rendeznek oda-vissza vágó 
alapon, majd minden csoport első 
két-két helyezettje osztályozót játszik 
a Liga 2-be jutásért. Minden csoport-
ból az utolsó két-két csapat kiesik, de 
búcsúzik a tíz csoport leggyengébb 8. 
helyezettje is.

Felosztották a százcsapatos harmadosztály mezőnyét

 » A Nagyvá-
radi AC (CAO) a 
mezőnybővítés-
nek köszönheti 
feljutását, első 
Liga 3-as idényét 
pedig a vártak-
nak megfelelően 
abban a 10. cso-
portban kezdi, 
ahol a Nagyvára-
di Luceafărul és 
a Szentmárton 
alakulatai is 
szerepelnek.

Több hónapnyi halasztás után 
elérkezett Mirel Rădoi és Ad-
rian Mutu bemutatkozásának 
ideje Románia felnőtt, illetve 
korosztályos labdarúgó-válo-
gatottjának szövetségi kapitá-
nyaként. A felnőttegyüttes a 
Nemzetek Ligájában, az U21-es 
csapat pedig az Európa-bajno-
ki selejtezőkben lép pályára.

 » KRÓNIKA

A koronavírus-járvány miatti 
kényszerszünet elnapolta 
tavasszal Románia felnőtt 

labdarúgó-válogatottjának és az 
U21-es csapat mérkőzéseit, így 
azok szakvezetői sem tudtak mos-
tanáig bemutatkozni az együttes 
élén. Péntekre maradt a debütálás: 
a tavaly év végén kinevezett Mi-
rel Rădoi a Nemzetek Ligája első 
fordulójában, az északírek ellen 
vezényli először a felnőttváloga-
tottat, míg Adrian Mutu a korosz-
tályos-Európa-bajnokság selejte-
zőjében irányítja majd az ifj úsági 
csapatot a fi nnek ellen.

Rădoi, mint ismeretes, Cos-
min Contrát váltja a tisztségben 
azok után, hogy a kék-sárga-piros 
együttesnek nem sikerült egye-
nes ágon kvalifi kálnia az idénről 
jövőre halasztott Európa-bajnok-
ságra. Pótselejtezőn juthatnak ki 
a tornára, de azt márciusról elha-
lasztották, így a Nemzetek Ligája 
lesz az új szakvezetés főpróbája. 
Gheorghe Hagi szerint fi atalsága 
ellenére az új szövetségi kapitány 
tehetséges, ugyanakkor önbiza-
lomra és bátorságra lesz szüksége 
az új feladatkörében. „Időt kell 
hagynunk neki, hogy megmu-
tathassa, mire képes. Neki pedig 
bátorítás kell, mert még az elején 
van, és éreznie kell a bizalmat” – 
nyilatkozta a rangos szakember a 

ROMÁNIA FELNŐTT FUTBALLVÁLOGATOTTJA ÉS AZ IFJÚSÁGIAK IS ÚJ SZAKVEZETÉSSEL LÉPNEK PÁLYÁRA

Bemutatkozásra kész kapitányok

Összetartás. Elérkezett a tétmérkőzés ideje Románia felnőttválogatottja számára

 » Rădoi a pén-
teki, északírek, 
valamint a három 
nappal később 
rendezendő oszt-
rákok elleni ta-
lálkozók kapcsán 
hangsúlyozta: 
olyan futballis-
tákat akar látni 
a pályán, akik 
szívvel-lélekkel 
játszanak.

Telekom Sport sportcsatorna egyik 
műsorában. Rădoi a pénteki, észa-
kírek, valamint a három nappal ké-
sőbb rendezendő osztrákok elleni 
találkozók kapcsán hangsúlyozta: 
olyan futballistákat akar látni a 
pályán, akik szívvel-lélekkel játsza-
nak. „Szeretem a támadó szellemű 
játékosokat, amikor az ellenfél tér-
felén töltünk időt. Azt hiszem, ezért 
is hívtam meg ilyen sok kreatív fut-
ballistát a keretbe. De ugyanakkor 
több technikás játékosunk is van, 
kár lenne nem használni őket a vá-
logatottban” – nyilatkozta. Jó hír a 
számára, hogy az összes koronaví-
rusteszt negatív lett, ezért nem kell 
újraterveznie stratégiáját az elkö-
vetkezendő mérkőzésekre.

Románia felnőttválogatottja a 
Nemzetek Ligája B ligájának 1. 
csoportjában pénteken 21.45-kor 
fogadja az északíreket. A találko-
zót zárt kapuk mögött rendezik, 
de a Pro Tv élőben sugározza. Ha-

sonlóképp a romániai idő szerint 
19 órakor kezdődő Finnország–Ro-
mánia U21-es Eb-selejtezőt is, ahol 
Adrian Mutunak kell „felnőnie” 
elődjéhez, Rădoi-hoz akinek ko-
rábban sikerült kvalifi kálnia a kor-
osztályos csapatot a tokiói nyári 
olimpiára.

Az NL-ben, mint ismeretes, Ma-
gyarország lapzártánk után a törökök 
vendége volt, majd vasárnap 19 órá-
tól az oroszokat fogadja a második 
fordulóban. Pénteken ugyanakkor 
Norvégia–Ausztria találkozó is lesz 
a B liga 1. csoportjában, miközben az 
A liga 1. csoportjában Olaszország–
Bosznia-Hercegovina és Hollandia–
Lengyelország találkozók lesznek 
21.45-től. Szombaton az élmezőny 2. 
csoportjában Izland–Anglia (19 óra) 
és Dánia–Belgium (21.45) párosítás 
szerint játszanak, míg a 3. csoport-
ban Portugália–Horvátország (21.45) 
és Svédország–Franciaország (21.45) 
találkozók lesznek.
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