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H I R D E T É S

DÖNTETLENNEL ZÁRULT AZ ÉV UTOLSÓ LIGA 1-ES FUTBALLMÉRKŐZÉSE

Évzáró pontosztozkodással

Pontosztozkodással zárták 
a 2020-as esztendőt a Ko-
lozsvári CFR és a Craiovai 
Universitatea élvonalbeli 
labdarúgócsapatai. A téli 
szünet mindössze három 
hét lesz, addig mindketten 
dobogós helyeken tanyáz-
nak a listavezető FCSB 
mellett.

 » VÁSÁRHELYI-NYEMEC RÉKA 

G ól nélküli döntetlennel 
fejeződött be a Kolozsvári 
CFR–Craiovai Universita-

tea rangadó a hazai élvonalbeli 
labdarúgó-bajnokság idei utolsó 
fordulójának zárómérkőzésén. 
A kedd esti összecsapást köve-
tően a fellegváriakat edző Edi 
Iordănescu rámutatott, hogy bár 
mindkét oldalon voltak helyze-
tek, a passzok terén „szenved-
tek”. „Nem úgy mozogtunk a pá-
lyán, ahogyan kellett volna. Nem 
sikerült a szélekről építkeznünk 
és uralnunk ellenfelünket úgy, 
ahogy azt szerettem volna. De 
azzal is tisztában kell lennünk, 
hogy a bajnoki címre esélyes ri-
válissal játszottunk, és örülök, 
hogy veretlenek vagyunk, ami-
óta négy hete átvettem a CFR 
kispadját” – nyilatkozta. Meg-
látása szerint több pozitívumot 
tapasztalt az elmúlt időszakban, 
amely igencsak zsúfolt volt a ha-
zai pontvadászatban rendezett, 
valamint a nemzetközi mérkőzé-
sek miatt. „Jók az előjelek, mert 

négy nagyon nehéz összecsapá-
sunk volt az elmúlt hetekben, de 
nagyon örülök, hogy nem kap-
tunk gólt. Ez biztonságot, szer-
vezettséget jelent. Ugyanakkor 
egyértelműen látszik az is, hogy 
a csapatnak energiára, szünetre 
van szüksége, hogy feltöltődjön” 
– fűzte hozzá.

Erre most lehetőségük lesz, 
hiszen január derekáig pihenőt 
tart a Liga 1-es pontvadászat. Ez 
a megszokottnál rövidebb lesz, 
a 16. fordulót ugyanis a tervek 
szerint már január 12-én, ked-
den elkezdik. Azt megelőzően 
január 10-én bepótolják a 12. 
fordulóból elmaradt Viitorul–
Hermannstadt találkozót.

Addig a szebeniek és a kons-
tanciak is az összetett alsóhá-
zában tanyáznak, miközben az 
élen az FCSB telel 34 ponttal. 

A Craiova 32, a Kolozsvári CFR 
pedig 31 ponttal áll a máso-
dik, illetve harmadik helyen a 
Sepsi OSK (27), a Clinceni (25) 
és a Chindia (20) előtt. Utóbbi 
két csapat ötödik és hatodik 
pozíciója mindenképp megle-
petésnek számít, ugyanakkor 
a Botoșani, a Viitorul és az UTA 

nem szakadtak le a felsőházi 
rájátszást jelentő helyektől.

A sikeres folytatás érdekében 
az aradiak már meg is kezdték a 
„téli nagytakarítást”, és szerdai 
bejelentésük alapján hat labda-
rúgójukkal bontották fel a szer-
ződést. Arról már beszámoltunk, 
hogy Bálint László edzőnek bi-
zalmat szavaztak a szurkolók, 
ezért januárban várhatóan a régi 
szakvezetéssel gyűl majd ösz-
sze a Maros-parti együttes, mint 
ahogyan a Craiova megbízott 
vezetőedzője, Cornel Papură 
szerepvállalását is megerősítette 
az oltyánok klubvezetése, azzal 
a kiegészítéssel, hogy január 
másodikától Octavian Benga, a 
Temesvári Poli korábbi mestere 
is csatlakozik a szakmai stábhoz. 
Edzőváltás lesz ugyanakkor a 
sereghajtó Argeș FC-nél, amely 
sajtóhírek szerint a 44 éves Cons-
tantin Schumachert szerződteti 
majd le – Andrei Prepeliță helyé-
re – a bennmaradásért folytatott 
harchoz. A Voluntari már szer-
dán bejelentette az edzőváltást: 
Mihai Teja helyére Bogdan An-
donét nevezték ki.

Az FCSB volt edzője a Volun-
tari kispadján a Medgyes ven-
dégeként mutatkozhat be, de 
a 16. fordulóban lesznek még 
Craiova–Sepsi OSK, Hermanns-
tadt–Dinamo, Chindia–Iași, 
CFR–Clinceni, Botoșani–Argeș, 
UTA–Viitorul és FCSB–Astra 
összecsapások is.

A LIGA 1 ÁLLÁSA
  1. FCSB 15111337-15 34
  2. Craiova 15102319-9 32
  3. CFR 1594218-6 31
  4. Sepsi OSK 1576224-13 27
  5. Clinceni 1567216-10 25
  6. Chindia 1555512-12 20
  7. Botoșani 1546521-22 18
  8. Viitorul 1445519-19 17
  9. UTA 1545613-25 17
10. Astra 1544721-21 16
11. Dinamo 1544718-18 16
12. Medgyes 1551919-26 16
13. Voluntari 1543820-25 15
14. Hermannstadt 1436516-21 15
15. Iași 1542914-35 14
16. Argeș 1525814-24 11

 » RÖVIDEN

Világbajnoki futam lesz a Red Bull Romaniacs
A hard-enduro világbajnokság egyik futama lesz jövőre a Szeben me-
gyei Red Bull Romaniacs. Az idén tizenhetedik alkalommal megren-
dezett terepmotorversenyt jövőre július 27–31-én szeretnék megtarta-
ni, és a nyolc futamot számláló vébé negyedik viadala lesz majd. Az 
előzetes versenynaptár alapján Portugáliában, Ausztriában, Olaszor-
szágban, az Egyesült Államokban, Lengyelországban, Spanyolország-
ban és Németországban lesz még vb-futam.
 
Megbotlottak a szebeni kosárlabdázók
Hazai környezetben botlott a Szeben férfi  kosárlabdacsapata a bajnok-
ságban: a szezon második buboréktornáján a Dinamótól kapott ki 
87:76-ra. A Kolozsvári U-BT ezalatt sorozatban harmadik győzelmét 
ünnepelte a 2020–2021-es idényben. Az eddig hibátlan mérleggel 
jegyzett Nagyváradi VSK – a Temesvári SCM-hez hasonlóan – a héten 
szabadnapos volt, legközelebb a december 29–30-án rendezendő har-
madik tornán lép majd pályára Szebenben, a házigazdák és a Pitești 
együttesei ellen.
 
Bukarestben díjazták Bölöni Lászlót
Nézőket nélkülöző, szűkre szabott, alig 45 perces online ünnepség 
keretében hirdette ki tegnap este a Gazeta Sporturilor című sportna-
pilap a 2020-as év sportcsillagait díjazó gálájának nyerteseit. Bölöni 
László, a 102-szeres válogatott labdarúgó, jelenlegi edző GSP-legen-
da-díjban – egyfajta életműdíjban – részesült. A 2020-as év legjobb 
sportolójának Simona Halep teniszezőt választották, a legjobb 
labdarúgónak pedig Denis Mant.
 
Törölték az asztalitenisz-csapatvébét
A Nemzetközi Asztalitenisz-szövetség (ITTF) a koronavírus-járvány 
miatt törölte a csapat-világbajnokságot. A puszani eseményt eredeti-
leg márciusban rendezték volna meg, azóta háromszor halasztották 
el, de végül a jövő februári rendezésről is lemondtak, mert Dél-Kore-
ában az utóbbi időszakban romlottak a járványügyi adatok. Az ITTF 
közlése szerint a közeljövőben nincs reális esély a távol-keleti ország-
ban a rendezésre, ezért döntöttek úgy, hogy törlik az eseményt. A jövő 
évi világbajnokságot a tokiói nyári olimpiai játékok után szeretnék 
megtartani, de az időpontról majd csak januárban tárgyalnak.
 
Dakar Rali: különjárattal utaznak Szaúd-Arábia
Szaúd-Arábia megerősítette, hogy januárban megrendezi a hagyomá-
nyos Dakar Ralit azzal együtt is, hogy az arab ország felfüggesztette 
nemzetközi járatait a koronavírus több országban észlelt mutációja 
miatt. A SoyMotor portál beszámolója szerint a szaúdi hatóságok 
arról biztosították a sivatagi tereprali-viadal 2021-es részvevőit, hogy 
minden érintett – az egészségügyi előírások szigorú betartása mellett 
– gond nélkül eljuthat a január 3. és 15. közötti verseny rajthelyére. 
Akiknek sikerült jegyet foglalniuk Dzsiddába, azoknak különjáratokat 
szerveznek, függetlenül attól, hogy melyik országban tartózkodnak – 
közölték a szervezők. Romániából, mint ismeretes, a szatmárnémeti 
motoros, Gyenes Emánuel rajtol el a világ legnehezebb raliversenyén.
 
Új kapitánnyal készül Izland Románia ellen
Arnar Thor Vidarssont nevezték ki az izlandi labdarúgó-válogatott 
új szövetségi kapitányának. A 42 éves – korábbi 52-szeres váloga-
tott – szakember eddig a szigetország U21-es együttesét irányította. A 
felnőttcsapat szakvezetőjeként március 25-én, a világbajnoki selejtezők 
első fordulójában, Németország ellen mutatkozik majd be, de később 
találkozik majd Románia legjobbjaival is, hiszen decemberben azonos 
csoportba sorsolták őket a 2022-es seregszemle kvalifi kációs szakaszá-
ra – Macedónia, Örményország és Liechtenstein mellett. Románia idén 
elbukta az Európa-bajnoki pótselejtezőt az izlandiakkal szemben, de 
a jövő évi kontinensviadalról a szigetországiak is lemaradnak, mert a 
pótselejtező döntőjében kikaptak Magyarországtól.

Pro licencet kaptak a román kapitányok

Sikeresen vizsgáltak, és megkapták a labdarúgóedzők pro licen-
cét Románia szövetségi kapitányai, a felnőtt férfi válogatottat 
irányító Mirel Rădoi és az U21-es együttest edző Adrian Mutu. A 
Román Labdarúgó-szövetség közleménye alapján most szerezte 
meg ezt a magas fokú képzettséget igazoló bizonyítványt az UTA-t 
edző Bálint László is, de az egykori labdarúgók közül Marius 
Măldărășanu, Dorin Goian, Florin Bratu és Nicolae Constantin is 
kiérdemelték a pro licencet. A képzés tavaly ősszel kezdődött, az 
akkor felvételizett 31 jelentkezőből tizenkilencen jutottak be, és 
közülük most tizennyolcan szerezték meg az oklevelet.

 » „Egyértelműen 
látszik az is, hogy 
a csapatnak energiára, 
szünetre van szüksége, 
hogy feltöltődjön” – 
mondta a Kolozsvári 
CFR-t edző Edi Iordă-
nescu.
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Elfáradva. A Craiova elleni rangadó döntetlenje után feltöltődne a CFR a januári folytatásra




