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ÉLVONALBELI INDULÁSÉRT ÉS EURÓPAI KUPASZEREPLÉSÉRT JÁTSZANAK A NYÁRI SZÜNET ELŐTT

Osztályozóval zárul a futballszezon

Finálé. A Craiova szoros csatában győzte le az Astrát a Román Kupáért

Osztályozók zárják a hazai fut-
ballszezont: négy csapat az élvo-
nalbeli szereplésért lép pályára 
hétvégén, miközben a Sepsi OSK a 
felsőház rájátszás lezárulta után az 
európai kupaszereplésért játszhat. 
Ezt a Craiovai Universitatea hétvégi 
kupagyőzelme tette biztossá.

» KRÓNIKA 

A Hermannstadt a Mioveni-nyel, a 
Călărași pedig a Voluntari együtte-
sével játszik osztályozót az élvonal-

beli szereplésért – sorsolták ki tegnap. A 
párharcokat oda-vissza vágó rendszerben 
rendezik, az első mérkőzéseknek pedig a 
másodosztályos csapatok lesznek a házi-
gazdái május 29-én.

A Mioveni harmadik helye a Liga 2-es 
pontvadászat felsőházi rájátszásában 
már egy héttel korábban biztossá vált, 
mint ahogyan az is, hogy az első két 
helyről a Craiovai U 1948 és a Rapid jut-
nak fel a Liga 1-be. Ezek után a hétvégi 
utolsó fordulóban már csak a negyedik 
helyért zajlott a küzdelem a Călărași és 
az FK Csíkszereda között, de miközben 
utóbbi gól nélküli döntetlent ért el az 
oltyán alakulat vendégeként, a hargita-
iak is csak 2-2-re mérkőztek otthon a Te-
mesvári ASU Polival, ezért az összetett 
sorrendje nem változott. A Călărași 44 
ponttal őrizte meg negyedik helyét, míg 
az FK 42 ponttal az ötödik helyen zárt. 
Az FK-t edző Valentin Suciu szerint ér-
ződött a tapasztalatlanságuk, de azért 
is sajnálja, hogy nem nyertek, mert több 
mint egy év után ez volt az első összecsa-
pás, ahol korlátozott számban ugyan, de 
már szurkolók is lehettek a lelátókon. „A 
második félidőben sokat szenvedtünk, 
a temesváriaknak pedig vannak olyan 
játékosaik, akik eldönthetik a mérkő-
zést. A cserékkel magasabb játékosokat 
küldtem pályára, de a második bekapott 
gól mégis egy magasan beívelt labdából 
született. Tovább kell lépni, mérleget 
készíteni, levonni a tanulságokat, erőt 
meríteni a jó dolgokból. A következő 
szezonról még korai beszélni” – mondta 
a szakember.

A következő szezonban viszont nem 
lesz a Liga 2 mezőnyének tagja a Lénárd-
falva, a Sloboziának ugyanis sikerült le-
dolgoznia az osztályozó első mérkőzésén 

felhalmozott kétgólos hátrányát: 3-0-ra 
nyerte hétvégén a visszavágót és így 
3-2-es összesítéssel bennmaradt a máso-
dosztályban. A Máramaros megyei gár-
da mellett korábban a Pandurii Lignitul 
Târgu Jiu, a Slatina, a Bákói Aerostar és a 
Resicabánya esett ki a Liga 2-ből.

Kupagyőztes a Craiova
A hazai élvonalbeli labdarúgó-bajnok-
ságban hétvégén nem léptek pályára, 
gazdára talált viszont a Román Kupa, 
miután a nézők előtt rendezett ploieș-
ti-i döntőben a Craiovai Univesitatea 
hosszabbítás után 3-2-re legyőzte a Liga 
1-ből kiesett Astra Giurgiut. Az élvonal-
beli oltyán gárda ezzel jogot szerzett az 
európai kupaszereplésre – a Konferencia 
Liga selejtezőjében léphet majd pályára 
– és egyben osztályozóra küldte a Sepsi 
OSK-t, amelyik a Liga 1 felsőházi ráját-
szásának hétközi utolsó fordulójának 
eredményeitől függetlenül már biztosan 
a Craiova mögött, a negyedik helyen zár 
és így pályára léphet majd a Chindia Târ-
goviște–Viitorul összecsapás győztesével 
a kontinentális klubtornán való indulá-

sért. Az utolsó fordulóban ma Kolozs-
vári CFR–FCSB rangadó lesz 20.30-tól, 
majd holnap Craiova–Clinceni (18.30), 
csütörtökön pedig Sepsi OSK–Botoșa-
ni (17.30) párosítás szerint játsszák le a 
playoff  utolsó fordulóját. Az már koráb-
ban eldőlt, hogy a fellegváriak idén is 
megvédték a címüket, és így a Bajnokok 
Ligája selejtezőben lépnek majd pályára 
a 2021–2022-es idényben, míg az össze-
tettben második FCSB a Konferencia Li-
gában szerepelhet.

Költözik a Szuperkupa?
A Román Labdarúgó-szövetség (FRF) 
vezetőségi ülését követően a szervezetet 
elnöklő Răzvan Burleanu bejelentette, 
hogy a Liga 1-es bajnok Kolozsvári CFR 
és a Román Kupa-győztes Craiovai Uni-
versitatea közötti Szuperkupa-döntőt 
július 10-én rendezik majd. Ez hagyomá-
nyos időpontnak számít, hiszen a koro-
navírus-járvány előtt mindig egy héttel 
a Liga 1-es pontvadászat szezonnyitója 
előtt szervezték meg. Az is biztos, hogy 
az országban játsszák le, jövőre viszont 
szeretnék külföldön rendezni. „Egy 
olyan országban, ahol sok román él. 
Olaszországban, Németországban, Spa-
nyolországban, Nagy-Britanniában, az 
Egyesült Államokban vagy Moldovában. 
Eredetileg már idén külföldön rendeztük 
volna, de a járvány felborította a terve-
inket” – mondta sajtótájékoztatóján az 
FRF első embere.
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» RÖVIDEN

Tizenöt magyar, két román érem
a budapesti „vizes” Eb-n
„Úszóink remekül teljesítettek, hiszen 
előzetesen négy aranyérmet jósol-
tunk, ezt túlszárnyaltuk. Ez egy tükör 
volt Tokió előtt, amely előre vetítette 
nekünk, mi várható az olimpián. Én 
nagyon bizakodó vagyok, vannak 
biztos nevek a fejemben, kiknek a 
tiszteletére fogják a Himnuszt eljátsza-
ni” – mondta tegnap Wladár Sándor, a 
Magyar Úszószövetség elnöke, miután 
vasárnap lezárult a Budapesten rende-
zett „vizes” Európa-bajnokság, amely 
során a házigazdák összesen tizenöt 
érmet szereztek.
Nyílt vízi úszásban Olasz Anna má-
sodik, a csapat pedig harmadik lett, 
akárcsak a szinkronúszók highlight 
kűrjében a magyar válogatott. A me-
dencés úszóknál 400 méter vegyesen 
Hosszú Katinka az első, Mihályvá-
ri-Farkas Viktória a második helyen 
végzett, míg 200 méter pillangón 
Milák Kristóf győzött, Kenderesi Ta-
más pedig harmadikként zárt. Kapás 
Boglárka megvédte címét 200 méter 
pillangón Hosszú Katinkát megelőz-
ve. Szabó Szebasztián nyert 50 méter 
pillangón, illetve a 4 x 200 méteres 
női gyorsváltó második lett. Az utolsó 
előtti napon Hosszú harmadik volt 200 
méter vegyesen, a zárónapon pedig 
Milák 100 méter pillangón is nyert, 
Burián Katalin 200 méter háton, Kapás 
pedig 400 méter gyorson lett harma-
dik. Az MTI beszámolója alapján Sós 
Csaba szövetségi kapitány elmondta: 
„soha rosszabb Európa-bajnokságot”, 
hiszen a 12 érem kiváló, az aranyér-
mek tekintetében ugyanakkor jómaga 
még lát tartalékot a soron következő 
világversenyekre. Románia két érmet 
szerzett: Robert Glinţă első lett 100 
méteres hátúszásban, 50 m háton 
pedig második.

Negyedik helyen végzett
Románia jégkorong-válogatottja
Hosszabbítás utáni győzelemmel zárta 
a romániai jégkorong-válogatott a 
hatcsapatos szlovéniai felkészülési 
tornát, a pótvilágbajnokságot, ahol a 
ráadásban lőtt góllal győzte le 3-2-re 
Lengyelországot. Románia koráb-
ban 3-2-re nyert Ukrajna ellen, míg 
Franciaországtól 3-2-s, Szlovéniától 
és Ausztriától pedig egyformán 5-0-s 
vereséget szenvedett. A Beat Covid19 
torna végeredménye: 1. Szlovénia 15 
pont, 2. Ausztria 12, 3. Franciaország 
9, 4. Románia 5, 5. Lengyelország 3, 6. 
Ukrajna 1.      

A LIGA 2 PLAYOFFJÁNAK VÉGEREDMÉNYE
1. Craiova U 1948 1054113–7 54
2. Rapid 1051414–11 49
3. Mioveni 1036118–11 48
4. Călăraşi 1024410–18 44
5. Csíkszereda 102449–11 42
6. ASU Poli 1023 59–15 40




