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A IAȘI FUTBALLCSAPATA MÁR BIZTOS KIESŐNEK SZÁMÍT A SZURKOLÓK VISSZATÉRÉSÉRE KÉSZÜLŐ LIGA 1-BEN

Címvédés felé araszol a Kolozsvári CFR
Rangadót nyerve őrizte meg listave-
zető helyét a Kolozsvári CFR a hazai 
élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban, 
ahol a szezonzáró összecsapásokat 
akár már nézők előtt játszhatják. A 
Iași már biztosan kiesik az élvonalból.

 » V. NY. R.

A Kolozsvári CFR 3-1-re megnyerte 
idegenben a Craiovai Universitatea 
elleni rangadót a hazai élvonalbeli 

labdarúgó-bajnokság felsőházi rájátszásá-
nak nyolcadik fordulójában, ezért két for-
dulóval a pontvadászat vége előtt az össze-
tett élén áll. Az is biztos, hogy a lapzártánk 
után rendezett Sepsi OSK–FCSB össze-
csapás eredményétől függetlenül a buka-
restiek a második helyről várják a hétközi 
folytatást, a szentgyörgyieknek pedig reális 
esélyük marad arra, hogy a dobogó har-
madik helyén zárják a szezont. A Botoșa-
ni-nak eközben már az ötödik helye sem 
tűnik biztosnak, 4-3-ra kikapott ugyanis a 
Clinceni vendégeként, amely gárda így egy 
pontra megközelítette az összetettben.

Ezalatt az alsóházban listavezető Chin-
dia Târgoviște botlott a hétvégén: 2-0-ra 
kikapott hazai pályán a Viitorultól, de en-
nek ellenére az első helyről várja az utolsó 
fordulót. Ismeretes ugyanis, hogy a playout 
csak egy körmérkőzéses sorozatot jelent, 
így a mezőnyben mindenki csak egyszer 
játszik a többi csapattal. Ez azt jelenti, hogy 
a hétvégi 8. forduló során már ismertté vált 

az első biztos kieső: a Iași 1-0-ra kikapott 
otthon a Hermannstadtól, emiatt 20 pont-
tal sereghajtó és már nem maradt mate-
matikai esélye arra, hogy előrelépjen az 
osztályozóra jogosító helyekre. A mintegy 
2 millió eurós tartozást felhalmozó moldvai 
együttes sorsa még bizonytalan, jövőjéről a 
héten határozhatnak. Egyelőre még a sze-
beniek is kieső helyen állnak a Liga 1-ben, 
de 23 pontjuk van, így még megelőzhetik 
az egy ponttal előttük álló Astra Giurgiut. 
Utóbbi gárda szombaton 3-0-ra kikapott 
a Voluntari-tól. Tegnap délután az UTA–

Medgyes találkozó 1-0-val zárult, majd lap-
zártánk után Argeș FC–Dinamo párosítás 
szerint játszottak. Az utolsó fordulóban, 
szerdán 18.30-tól Hermannstadt–Argeș FC, 
Dinamo–Chindia, Viitorul–Astra, Volunta-
ri–UTA és Medgyes–Iași párosítás szerint 
játszanak az alsóházban.

Hajrá a feljutásért
A kiesők helyére, mint ismeretes, a Liga 2 
felsőházi rájátszásának első két helyezettje 
jut fel automatikusan, míg a 3–4. helyezet-
tek osztályozót játszanak majd – akárcsak 

a Liga 1 alsóházának 7–8. helyezettje. Két 
fordulóval a pontvadászat vége előtt a 
Craiovai U 1948 50 ponttal áll az élen, egy 
ponttal megelőzve a Rapidot. A két csapat 
épp egymással találkozik ma 21 órától a 
kilencedik fordulóban, miközben előtte 
Călărași–FK Csíkszereda (16 óra) és Temes-
vári ASU Poli–Mioveni (18.30) mérkőzések 
lesznek. Jelenleg a Mioveni 44, a Călărași 
43, az ASU Poli 39, az FK pedig 38 ponttal 
állnak a 3–6. helyeken.

Jöhetnek a szurkolók!
Hétvégén immár hivatalosan is bejelentet-
ték, hogy a május 22-i Craiovai Universita-
tea–Astra Román Kupa-döntő lesz az első 
olyan futballmérkőzés – tavaly március 
után –, amelyen már szurkolók is részt 
vehetnek. Egyelőre a stadion befogadóké-
pességének 25 százalékára engedhetnek 
be nézőket, ami a ploiești-i Ilie Oană Sta-
dion esetében mintegy 3500 nézőt jelent 
majd. Az oltyánok viszont szeretnék, ha a 
fi nálét átkö ltöztetnék hozzájuk, tekintet-
tel arra, hogy stadionjuk nagyobb, mint 
a prahovai aréna. Amúgy azt is tisztázták 
időközben, hogy védőoltást igazoló papírt 
vagy negatív koronavírustesztet felmutat-
va lehet majd belépni a stadionba. A ku-
padöntőt követően más mérkőzéseken is 
lehetnek majd korlátozott számban nézők 
a lelátókon, de minden egyes esetben kér-
vényezni kell azt a sportminisztériumnál. 
A Liga 1 utolsó fordulójában, valamint az 
osztályozókon tehát már szurkolók is le-
hetnek a stadionokban.

 » KRÓNIKA

Izomszakadást szenvedett Simona Halep a 
római tenisztornán, ezért minden bizony-

nyal kénytelen lesz kihagyni a május végén 
rajtoló francia nyílt teniszbajnokságot. A 
korábbi világelső, jelenleg harmadik helyen 
jegyzett román klasszis az Angelique Kerber 
elleni mérkőzést kellett sérülés miatt felad-
ni. A második körben rendezett találkozón 
vezetett a német ellen, amikor 6:1, 3:3-as 
állásnál hirtelen fájdalmat érzett a bal lá-
bában. A vizsgálatok alapján a sérülése 
súlyosabb, mint amire számított. Pénteken 
érkezett vissza Romániába, és elmondta: a 
napokban újabb vizsgálatokat végeznek el, 
de három-öt hét szünetet kell tartania, amíg 
felépül annyira, hogy ismét pályára léphes-
sen. Ez azt jelenti, hogy le kell mondania 
részvételét a salakpályás Roland Garrosról – 
amire készült –, felborult tervei miatt pedig 

új célkitűzést fogalmazott meg. „A célom, 
hogy a tokiói nyári olimpiára jól legyek. Azt 
tudom, hogy minimális az esély arra, hogy 
Párizsban pályára lépjek, ami nagy csalódás 
a számomra, de még van pár év előttem. Jó, 
hogy most történt, és nem pedig amikor 25 
éves voltam. Mert ez elég súlyos sérülés” 
– ecsetelte. Megjegyezte, hogy az orvosok 
javaslatára tornával és úszással kezeli majd 
magát, de egyelőre még teljes pihenést ren-
deltek el a számára. „Amikor tíz éven át hét-
ről hétre magas szinten játszasz, annak hatá-
sai vannak” – jegyezte meg.

A római tenisztornát amúgy a női világ-
ranglistát vezető Ashleigh Bartynak is fel 
kellett adnia, miután a negyeddöntőben 
megsérült a karja. Az amerikai Cori Gauff  
jutott így tovább, de a legjobb négy között 
kikapott a lengyel Iga Swiatektól, aki lap-
zártánkkor a cseh Karolina Pliskovával ta-
lálkozott a fi náléban.

Május végén utazik el Románia U23-as, 
olimpiai labdarúgó-válogatottja a spa-

nyolországi Marbellába, ahol június 9-ig ké-
szülnek közösen a tokiói ötkarikás játékokra. 
Az edzőtábor során két barátságos mérkőzést 
vívnak majd két olyan együttessel, amely 
szintén kvalifi kált a nyári seregszemlére. Jú-
nius ötödikén Mexikó, majd három nappal 
Ausztrália lesz a gyakorlópartnerük. Ismere-
tes, hogy az olimpiára Mirel Rădoi szövetségi 
kapitány vezényli majd a csapatot, de mivel 
neki két hét múlva a felnőtt válogatottnál 
lesz teendője, a spanyolországi munkát se-
gédje, Nicolae Dică irányítja majd az U21-es 

válogatott szakmai stábjával közösen. Rădoi 
különben a hétvégén tizenhat olyan külföldi 
bajnokságban szereplő futballistának kül-
dött értesítőt, akikre a felnőtt együttes soron 
következő összetartásán számít, június má-
sodikán ugyanis Ploiești-en fogadják majd 
Grúzia legjobbjait, majd június hatodikán 
Middlesbrough-ban lépnek pályára barátsá-
gos mérkőzésen Anglia ellen. A meghívottak 
sorából, egészségügyi okok miatt hiányzik 
például George Pușcaș, Dennis Man és Flo-
rin Andone, de az Interrel olasz bajnok, Io-
nuț Radu kapus magára öltheti a felnőttvá-
logatott mezét. (Hírösszefoglaló)

Halep izomszakadást szenvedett

Olimpiai felkészülés Marbellában
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Kiütötték. A Hermannstadt legyőzte és a másodosztályba száműzte a Iași-t




