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SOROZATBAN NEGYEDJÉRE LETT ORSZÁGOS BAJNOK A KOLOZSVÁRI CFR LABDARÚGÓCSAPATA

Fellegvári hegemónia „újratöltve”

Megcsinálták! A Kolozsvári CFR idén is megvédte címét a Liga 1-es bajnokságban

Újfent megvédte címét a Kolozsvári 
CFR a hazai élvonalbeli labdarú-
gó-bajnokságban. A hetedik Liga 1-es 
elsőségét ünneplő fellegvári együttes 
egy fordulóval a szezon vége előtt 
biztosította be az aranyérmet.
» V. NY. R. 

S orozatban negyedik országos baj-
noki címét ünnepelte a Kolozsvá-
ri CFR labdarúgócsapata, miután 

kedd este 1-0-ra legyőzte idegenben a 
Botoșani gárdáját, és ezáltal egy fordu-
lóval a szezon vége előtt behozhatatlan 
előnyre tett szert a felsőházi rájátszás 
összetettjének élén.

A fellegváriak 2008, 2010, 2012, 2018, 
2019 és 2020 után történetük hetedik Liga 
1-es serlegüket emelhették a magasba, 
Edi Iordănescu edző számára viszont ez 
az első aranyérem. „Ez egyedi pillanat, 
ezért a pillanatért jöttem a CFR-hez. Nem 
volt egyszerű feladat, de én mindvégig 
hittem abban, hogy megnyerjük a bajnok-
ságot” – mondta a szakember, az idény 
során a Szamos-partiak sikerkovácsától, 
Dan Petrescutól vette át a kispad irányítá-
sát. Felidézte, hogy akkor nem volt épp a 
legideálisabb a helyzet, de sikerült ledol-
gozni a hátrányukat, és egy fordulóval a 
pontvadászat előtt lezárni a harcot az első 
helyért. „Nem volt nyugodt utunk, rend-
kívüli kihívást jelentett mindnyájunknak. 
Ez a bajnoki cím a városé, a szurkolóké, a 
klubé és a miénk, mind örülünk neki” – 
nyilatkozott szerda este. Úgy érzi, hogy az 
érdem nagyrészt a játékosoké, és boldog, 
amiért a nehézségeket leküzdve, a bírála-
tok dacára megmutatták a valódi karakte-
rüket és képességeiket.

A CFR futballistái közül Mario Camora 
is felidézte, hogy a szezon során sok kri-
tika érte őket. „Annyi mindent mondtak 
rólunk. Mondták, hogy öregek vagyunk, 
hogy már nem bírjuk, de lám bajnok lett 
ez az öreg csapat, ez a csapat, amelyik 
már nem bírja. Több tiszteletet érdemlünk 
azért, amit a romániai labdarúgásért, a 
Kolozsvári CFR-ért teszünk” – fogalma-
zott. Kiemelte, hogy rendkívül nehéz, sok 
áldozatot követelő szezon áll mögöttük, de 
ezalatt sikerült főtáblára jutniuk az Euró-
pa Ligában, és Románia Szuperkupáját is 
megnyerték. „Boldogok vagyunk, és min-
denkinek büszkének kellene lennie ránk” 
– nyilatkozta a hátvéd.

Elismerés a harcosoknak
A Botoșani elleni összecsapáson amúgy 
Țigănașu öngólja – az 54. percben Deac 
szögletét Burcă fejelte el, a labda pedig a 
moldvai alakulat játékosának vállán irányt 
váltott – döntötte el a három pont sorsát, 
amellyel a CFR 51 pontnál tart a playoff  ösz-
szetettjében, az FCSB – amelyik lapzártánk 
után a Craiovával játszott – pedig hiába is 
győzné le a szezonzáró utolsó fordulóban, 
az első helyet már nem tudja elvenni tőlük. 
A hátralévő eredményektől függetlenül a 
második helyen zárja az idényt, ami azt 
jelenti, hogy a Bajnokok Ligája-selejtezők 
helyett az új Konferencia Ligában szerepel 
a nemzetközi porondon. A piros-fehéreket 
fi nanszírozó George Becali üzletember sze-
rint a CFR-nek harcos csapata van, amiért 
gratuláció illeti őket. „Nekünk túl fi atal és 
túl érzékeny volt a keretünk, nem bírták a 
nyomást” – mondta a piperai üzletember.

A CFR-nek a BL-selejtezőket már az 
első körben el kell kezdenie, de a sor-
soláskor kiemelt lesz – akárcsak a ma-
gyar bajnok Ferencváros vagy a Dinamo 
Zágráb, a Crvena zvezda, a Ludogorec, a 
Legia Varsó és a Slovan Pozsony –, és így 
fehérorosz, ír, walesi, izlandi, norvég, al-
bán, észak-ír vagy éppen máltai ellenfe-
let kaphat majd a „nyitányra”.

Csillapíthatatlan sikeréhség
Azt még nem tudni, hogy Iordănescu 
irányítása mellett folytatják-e, és a szak-
ember egyelőre nem is akart nyilatkozni 
pályafutása kapcsán. Csak annyit mon-

dott, hogy szerződése június közepén jár 
le, és most egyelőre kiélvezik a bajnoki 
címszerzés örömét. A keretből viszont 
Mihai Bordeianu biztosan nem lép pá-
lyára a BL-selejtezőkben, kölcsönszerző-
dése ugyanis az idény végén lejár, és így 
visszatér a szaúd-arábiai al Qadisiyah 
együtteséhez. A 29 éves játékos negyedik 
bajnoki címét ünnepelte a CFR-rel, és ki-
emelte: a vidéki csapatok sorában rendkí-
vülinek számít az, amit megvalósítottak. 
Hegemóniájuk valóban kivételes, az el-
múlt huszonhárom év legeredményesebb 
romániai együttesévé teszi őket, hiszen 
utoljára 1993–1998 között csak a Steauá-
nak sikerült zsinórban nyernie a bajnok-
ságokat. Akkor a „katonacsapat” sorozat-
ban hat aranyérmet gyűjtött, uralmukat 
csak 1999-ben, a Mircea Lucescu edzette 
Rapidnak sikerült megtörnie.

A CFR viszont nem akar négynél megáll-
ni, fi atal játékosai közül Valentin Costache 
leszögezve: ki van éhezve a trófeákra, mi-
nél többet akar gyűjteni. „Én látom az öltö-
zőben mink van, és milyen erősek tudunk 
lenni” – mondta.

A szezonzáró FCSB elleni mérkőzésük-
nek ugyan már nem lesz tétje kedden, de 
ígéretük szerint szeretnék azt is megnyer-
ni. A harmadik helyért viszont tovább 
folytatódik a harc a Craiova és a Sepsi 
OSK között, Utóbbi csapat ma 20.30-kor 
a Clinceni vendége lesz a kilencedik for-
dulóban, hogy utána egy hét múlva a Bo-
toșani-t fogadják. A Liga 1 playoutja lap-
zártánk után zárult.

FO
RR

ÁS
: 

FA
CE

BO
O

K/
CF

R 
19

07

» RÖVIDEN

Elkészült a rendelet,
nyithatják a stadionokat
Újabb lazításokat hoz az ifj úsági és 
sportminisztérium, illetve az egészség-
ügyi tárca közös rendelete: az Országos 
Vészhelyzeti Bizottság (CNSU) jóváha-
gyása nélkül is lehet olyan kültéri sport-
eseményeket szervezni, ahol a nézőtér 
befogadóképességének 25 százalékát 
elfoglalhatják a szurkolók. Ugyanakkor 
a már beoltott sportolókat nem kell a 
mérkőzések előtt tesztelni, ami kikü-
szöböli a rendszeres teszteléssel járó 
pénzügyi terheket. Erről nyilatkozott 
tegnap Novák Eduárd sportminiszter az 
RMDSZ közleménye alapján, emlékez-
tetve arra, hogy a belépéshez továbbra 
is érvényes negatív koronavírustesztet, 
vagy beoltottság igazolást kell felmu-
tatni, a járványügy előírásokat pedig 
változatlanul be kell majd tartani. A 
beltéri rendezvényekhez továbbra is az 
ifj úsági és sportminisztérium ajánlá-
sa, az egészségügyi minisztérium és 
az Országos Vészhelyzeti Bizottság 
jóváhagyása szükséges. Klaus Iohannis 
államfő lazításokat bejelentő korábbi 
nyilatkozatát követően többen már múlt 
hétvégére várták a stadionok megnyi-
tását, ám ahhoz az egészségügyi és a 
sportminisztérium most megszületett 
közös rendeletére is szükség volt. Ro-
mániában tavaly márciusban rendeztek 
utoljára sporteseményt nézők előtt.

Robert Glință ezüstérmet szerzett
Budapesten
Megszületett az első román érem a bu-
dapesti Duna Arénában zajló úszó-Euró-
pa-bajnokságon: Robert Glință második 
lett az 50 méteres hátúszásban, 24,42 
másodperces időeredménnyel. A ver-
senyszámot az orosz Kliment Kolesz-
nyikov nyerte, aki tovább javította saját 
világrekordját, amely mostantól 23,80 
másodperc. Az úszóversenyek második 
napján nem szereztek érmet a házigaz-
dák: legjobb magyarként Késely Ajna 
negyedik lett női 800 méter gyorson.

Román páros fújja a sípot
a női kézi-BL fi náléjában
A portugál Marta Sá–Vania Sá páros 
vezeti a Győri ETO és a francia Brest 
női kézilabda Bajnokok Ligája-elő-
döntőjét május 29-én Budapesten. 
A Vipers–CSZKA Moszkva mérkőzésen 
a szerb Vanja Antic–Jelena Jakovljevic 
duó fújja a sípot. A döntőben a román 
Cristina Năstase és Simona Raluca 
Stancu, a bronzmeccsen pedig a görög 
Joanna Hrisztidi és Joanna Papamatt-
heu működik közre.




