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N Y E R E M É N Y S Z E L V É N Y

AZ ASTRA GIURGIU TIZENKÉT ÉV UTÁN BÚCSÚZIK A HAZAI LABDARÚGÓ-ÉLVONALTÓL

Kiesett a kupadöntős exbajnok
Lezárult a Liga 1-es bajnokság 
playoutja: a Iași mellett a szombaton 
Román Kupa-döntőt játszó Astra 
Giurgiu labdarúgócsapata búcsú-
zik a hazai élvonaltól, miközben a 
Hermannstadt és a Voluntari osztá-
lyozót vívnak a bennmaradásért. A 
nemzetközi szereplésért a Chindia és 
a Viitorul szállhatnak versenybe.
» V. NY. R. 

T izenkét év után búcsút int a futballél-
vonalnak az Astra Giurgiu: a 2016-os 
bajnok szerda este 1-0-ra kikapott 

a Viitorul vendégeként a Liga 1 alsóházi 
rájátszásának utolsó fordulójában, és le-
csúszott az összetett utolsó előtti helyére. 
Ebben közrejátszott az is, hogy az addig ki-
eső helyen állt Hermannstadtnak sikerült 
1-0-ra legyőznie otthon az Argeș FC-t, és 
így osztályozón harcolhatja ki a bennma-
radást. Osztályozóra kényszerül az UTA-
val gól nélküli döntetlent játszó Voluntari 
is, a Medgyesi Gaz Metan vendégeként 
4-2-re kikapó Iași kieséses ugyanakkor már 
korábban biztossá vált.

A playout kilencedik fordulója előtt is-
mert volt az is, hogy a Chindia megnyeri az 
alsóházi pontvadászatot, a Dinamo ven-
dégeként jegyzett gól nélküli döntetlenjé-
nek így számára már nem volt hatása. A 
bukarestiek viszont ezáltal bebiztosították 
helyüket a Liga 1-ben a következő szezon-
ra, ugyanakkor ahhoz is közel jártak, hogy 
megcsípjék a harmadik helyet. Ahhoz 
viszont győzniük kellett volna, ami nem 
sikerült, így végül a Viitorul játszhat osztá-
lyozót a nemzetközi szereplésért.

Eredetileg az alsóházi rájátszás első és 
második helyezettjének kellett volna pá-
lyára lépnie május 26-án 18.30-kor, de az 
UTA-nak és Medgyesnek sincs UEFA-li-
cence a 2021–2022-es nemzetközi idényre, 
ezért a negyedik helyen végző konstancai-
ak harcolhatnak a kétlépcsős selejtezőben. 
A Chindia végzett az összetett élén, ezért 
Târgoviștén lesz szerdán az első összecsa-
pás. A győztes a felsőházi rájátszásból ér-
kező csapattal játszik május 30-án a Kon-
ferencia Ligában való részvételért.

Búcsú kupadöntővel
Érdekesség, hogy bár az Astra kiesett az 
élvonalból, a Konferencia Ligára még je-
gyet válthat, amennyiben hétvégén legyő-

zi a Craiovai Universitateát a Román Kupa 
döntőjében. Ismeretes, hogy tavaly már-
cius nyolcadika óta ez lesz az első olyan 
futballmérkőzés az országban, amelyet 
már nézők előtt rendeznek. A Román 
Labdarúgó-szövetség (FRF) tegnap kezd-
te el árusítani a jegyeket a döntőre, amely 
szombaton 20.30-kor kezdődik a ploiești-i 
Ilie Oană Stadionban. Az aréna befoga-
dóképességének huszonöt százalékában 
lehetnek szurkolók, azaz mintegy 3500-
en láthatják majd élőben a találkozót. 
Csakis negatív koronavírustesztet felmu-
tatva, vagy oltásigazolással léphetnek be, 
és mivel a kupadöntőre csak online lehet 
jegyet váltani, az immunizálást igazoló 
iratot vagy az aktuális RT-PCR tesztered-
ményt a belépő kiváltásakor kell feltölteni 
a rendszerbe. A lelátókon továbbra is kö-
telező a maszkviselés, a nézőknek pedig 
háromszéknyi távolságot kell tartaniuk 
egymás között. „Jó, hogy végre visszatér-
hetünk a normalistába, de fontos, hogy 
megőrizzük azt, amit elértünk. Továbbra 
is fi gyelmesnek kell lennünk, és be kell 
tartanunk a szükséges járványügyi in-
tézkedéseket” – fi gyelmeztetett Răzvan 

Burleanu, az FRF elnöke. Tavaly utoljára 
az FK Csíkszereda mérkőzésén voltak né-
zők, a hargitaiak soron következő össze-
csapására pedig ismét visszatérhetnek, 
miután a klub bejelentette, hogy befoga-
dóképessége 25 százalékára ő is beenged 
majd szurkolókat a hétvégi mérkőzésére. 
Ez mintegy 400 személyt jelent, ugyanak-
kor a találkozónak tétje lesz a másodosz-
tályos bajnokság utolsó fordulójában, 
hiszen a hargitai gárda még versenyben 
van a felsőházi rájátszás negyedik helyé-
ért. Azt megszerezve, osztályozót játszhat 
a feljutásért. Vasárnap 18.30-kor a Te-
mesvári ASU Polit fogadja. Ugyanakkor 
lesz a Craiovai U 1948–Dunărea Călărași 
mérkőzés, előtte pedig 13.30-kor Mioveni–
Rapid mérkőzés lesz a Liga 1 playoffj  ának 
tizedik fordulójában. Az már korábban 
eldőlt, hogy az első két helyről a Craiova 
és a Rapid jutnak fel az élvonalba, míg a 
harmadik helyezett Mioveni osztályozót 
játszhat.

Edzőváltás az FCSB-nél
A Craiovai Universitatea élvonalbeli csa-
pata győzelemmel hangolt a kupadöntőre, 
azt az FCSB-t győzte le kedd este 1-0-ra ide-
genben, amelyik már biztosan csak a má-
sodik helyen zár az összetettben. A CFR-rel 
szemben elbukott bajnoki cím és a héten 
elszenvedett vereség után a bukarestie-
ket edző Toni Petrea bejelentette, hogy az 
idény végén távozik a csapattól. A klubtu-
lajdonos George Becali a helyére Marius 
Șumudicát csábította, de lapzártánkig hi-
vatalos megállapodás nem született kette-
jük között. Az FCSB a jövő heti utolsó for-
dulóban a CFR-rel játszik.
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Képernyőn a vízilabdadöntő
Idén is a Steaua és a Nagyváradi VSK 
csapatai találkoznak egymással a hazai 
férfi  vízilabda-bajnokság döntőjében. 
Az egyik fél harmadik győzelméig tartó 
fi nálé első két összecsapásának a buka-
restiek lesznek a házigazdái. Pénteken 
és szombaton is 11 órától mártóznak 
meg a medencében, a találkozókat 
pedig a LookSport élőben közvetíti.

Elhunyt Puhl Sándor labdarúgóbíró
Elhunyt Puhl Sándor labdarúgóbíró, az 
1994-es világbajnoki döntő és az 1997-es 
Bajnokok Ligája-fi nálé magyar játékve-
zetője 65 esztendős volt. A tehetséges 
sípmester már fi atalon, 1984-től közre-
működött a magyarországi futballélvo-
nalban. Világhírre a 90-es években tett 
szert, nemzetközi sportpályafutásának 
elismeréseként az IFFHS négyszer 
választotta a világ legjobb játékvezető-
jének (1994–1997 között). Ő vezette az 
emlékezetes brazil–olasz világbajnoki 
döntőt Los Angelesben 1994-ben, és 
három évvel később Münchenben a 
Dortmund–Juventus Bajnokok Ligá-
ja-döntőt is.

Milák Kristóf Eb-aranyérmet úszott
Milák Kristóf minden idők második 
legjobb eredményével nyert, Kenderesi 
Tamás pedig harmadik lett férfi  200 
méter pillangón a budapesti úszó-Eu-
rópa-bajnokságon. A szám címvédője 
1:51.10 perces eredménnyel csapott 
célba, ennél a sportág történetében csak 
ő maga úszott gyorsabban, a 2019-es 
kvangdzsui világbajnokságon felállított 
1:50.73-as világcsúcsa alkalmával. A 
2016-os riói olimpián bronzérmes Ken-
deresi nagy hajrával, 1:54.43-as idővel 
lett harmadik.

Kezdődik az elit hokivébé
Hazai pályán, Rigában szeretné meg-
szerezni történelmi első érmét a lett 
jégkorong-válogatott a pénteken rajtoló 
és június 6-án záruló elitvilágbajnok-
ságon. A házigazdák a B csoportban, 
Kanada, Finnország, az Egyesült 
Államok, Németország, Norvégia, Ka-
zahsztán és Olaszország társaságában 
kezdenek. Az A csoportban Oroszor-
szág, Csehország, Svédország, Svájc, 
Fehéroroszország, Szlovákia, Dánia és 
Nagy-Britannia szerepel. A két nyolcas 
csoportból a négy-négy legjobb jut a 
negyeddöntőbe. Mivel az alsóbb osz-
tályok – így a magyarokat felvonultató 
divízió I/A – tornáját a járvány miatt 
nem rendezik meg idén sem, így nem 
lesz kieső és feljutó sem.

A LIGA 1 PLAYOUTJÁNAK VÉGEREDMÉNYE
  1. Chindia 94417-3 36
  2. UTA 9 4 1 4 7 - 932
  3. Medgyes 943215-10 32
  4. Viitorul 95139-4 32
  5. Argeș FC 932410-7 31
  6. Dinamo 952211-8 31
  7. Voluntari 9 3 3 3 6 - 728
  8. Hermannstadt 94146-9 26
  9. Astra 91266-12 24
10. Iași 92167-15 20

Padlón az Astra. A Viitorul hajrágóllal nyerve száműzte a Liga 2-be a giurgiui gárdát




