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PRESZTÍZSCSATÁT NYERT SZURKOLÓI ELŐTT A ROMÁN FUTBALLBAJNOK KOLOZSVÁRI CFR BUKARESTI RIVÁLISÁVAL SZEMBEN

Győzelemmel „megkoronázott” szezonzáró

Ünneplés. A kolozsváriak szurkolóik előtt emelték magasba a Liga 1 serlegét

Szurkolói előtt győzte le az FCSB-t 
a Kolozsvári CFR élvonalbeli labda-
rúgócsapata a Liga 1 utolsó fordu-
lójában. A bajnoki címvédést már 
korábban bebiztosító fellegváriak a 
serleget átvéve ünnepeltek, de veze-
tőedzőjük, Edi Iordănescu várhatóan 
távozik a csapattól.

» KRÓNIKA 

P resztízscsatát nyerve zárta a szezont 
a Kolozsvári CFR élvonalbeli labda-
rúgócsapata, amikor a Liga 1 felső-

házi rájátszásának utolsó fordulójában 
2-0-ra legyőzte hazai pályán az FCSB-t. A 
kedd este rendezett összecsapásnak már 
nem volt tétje, hiszen a fellegváriak már 
napokkal korábban bebiztosították címvé-
désüket, mint ahogyan bukaresti riválisuk 
második helyét sem befolyásolta ez a ta-
lálkozó. Alkalmat adott viszont az ünnep-
lésre, hiszen a lefújást követően emelték 
magasba a bajnoki serleget, ráadásul az 
idényben most először már nézők is lehet-
tek a lelátókon. „Csodálatos este, egészen 
különleges. Örülök, hogy ezt a kivételes tel-
jesítményt szurkolókkal koronáztuk meg” 

– mutatott rá Edi Iordănescu vezetőedző 
is, aki szerint az érdem kizárólag a csapa-
té, de előde, Dan Petrescu is hozzájárult a 
trófea elhódításához. A szakember ugyan-
akkor nem akarta elrontani az ünneplést 
azzal, hogy saját pályafutása folytatásáról 
nyilatkozzon. Bár hivatalosan a klub nem 
jelentette be, a Fanatik.ro úgy tudja, hogy 
az edző nem hosszabbítja meg júniusban 

lejáró szerződését a Szamos-partiakkal. Ezt 
a hírek szerint tegnap már jelezte a CFR il-
letékeseinek, akik Adrian Mutut szemelték 
ki a helyére. Az egykori válogatott futbal-
lista az elmúlt időszakban Románia U21-es 
válogatottjának volt a szövetségi kapitá-
nya, de Răzvan Burleanu, a Román Labda-
rúgó-szövetség elnöke épp a héten jelentet-
te be, hogy minimális az esély arra, hogy 

a kék-sárga-piros együttesnél maradjon. 
A 42 éves trénert ugyanakkor a központi 
sportsajtó a Liga 2-ből feljutott Craiovai U 
1948-al is összefüggésbe hozta, az oltyán 
gárda ugyanis nem folytatja együttműkö-
dését Eugen Tricával. Az viszont már tudni 
lehet, hogy a bajnoki címet az FCSB-vel el-
bukó Toni Petrea helyére Gheorghe Becali 
Dinu Todorant nevezte ki vezetőedzőnek. 
A hazai élvonal számára eddig ismeretlen, 
42 éves tréner nem eredményeivel, hanem 
vallásosságával nyerte el a piperai üzlet-
ember szimpátiáját, akinek ajánlatát ko-
rábban Marius Șumudică és Nicolae Dică 
is visszautasította. Todorannak nincsenek 
hangzatos eredményei edzőként, van vi-
szont az élvonalbeli munkához szükséges 
pro licence, ezért a Gazeta Sporturilor úgy 
véli csak „papíron” irányítja majd a pi-
ros-kékeket, a tényleges szakvezető pedig a 
korábbi játékos, Mihai Pintilii lesz.

A Liga 1 playoffj  ában lapzártánk után 
rendezték a Craiovai Universitatea–Clin-
ceni mérkőzést, ma pedig Sepsi OSK–Bo-
toșani összecsapás lesz 17.30-tól. Ez utób-
bi találkozónak sincs már tétje, hiszen a 
háromszékiek már biztosan a negyedik 
helyen zárnak az összetettben, és így osz-
tályozót játszatnak az UEFA Konferencia 
Ligában való indulásért.
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Bajnokok Ligája-serleggel búcsúzna Görbicz Anita
A visszavonulás előtt álló Görbicz Anita elmondása szerint a korábbiaknál még jobban 
szeretné megnyerni a női kézilabda-Bajnokok Ligája négyes döntőjét. A budapesti Papp 
László Sportarénában rendezendő hétvégi Final Fourt felvezető online sajtótájékozta-
tón a 38 éves klasszis – az MTI beszámolója alapján – elmondta: játékosként biztosan 
ez lesz az utolsó négyes döntője, ezért is vannak benne különleges érzések, és bár az 
eddigi tornákat is hasonló izgatottsággal várta, most jobban szeretné ezt megnyerni. 
Hangsúlyozta, hogy Ambros Martín vezetőedző visszatérésével ismét száz százalékban 
koncentrálnak a védekezésre, míg a támadásaik átgondoltabbak lesznek, így az első 
elődöntőben a Brest biztosan más Győrt lát majd, mint a szezon korábbi szakaszában. 
A francia együttessel szombaton, romániai idő szerint 16.15-kor találkozik a győri gár-
da, majd 19 órától Vipers Kristiansand–CSZKA Moszkva összecsapás lesz a vasárnap 19 
órakor kezdődő döntőért. A nők négyes döntőjében nézők is jelen lehetnek, ugyanak-
kor a férfi ak kölni Final Fourját zárt kapuk mögött rendezik június 12–13-án. A Barcelo-
na a Nantes, a Paris Saint Germain pedig az Aalborggal játszik az elődöntőben.

Nyertek a címvédő fi nnek, javítottak a svédek
A címvédő fi nn válogatott legyőzte a norvég csapatot a rigai jégkorong-világbajnokság 
harmadik fordulójában, a svédek pedig két vereség után megszerezték első sikerüket. 
Az A csoportban Szlovákia (9 pont), Oroszország (6), Svájc (6), Dánia (5), Fehéroroszor-
szág (4), Svédország (3), Csehország (2), Nagy-Britannia (1) a sorrend, míg a B nyol-
casban Németország (9) vezet Lettország (7), Finnország (7), az Egyesült Államok (6), 
Kazahsztán (4), Norvégia (3), Kanada (0) és Olaszország (0) előtt.
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Az Európai Asztalitenisz-szövetség 
(ETTU) a 2021-es kiírásokat követően 

közzétette a nemzetközi porondon szereplő 
klubcsapatok rangsorát. Az elmúlt három 
év eredményeit vették fi gyelembe, ami elő-
kelő pozícióba helyezte a Székelyudvarhelyi 
ISK-SZAK férfi  asztalitenisz-csapatát: négy 
helyet javítottak, így jelenleg a 25. helyen 
állnak, ezért esély van arra, hogy a legran-
gosabb sorozatban, a Bajnokok Ligájában 
induljanak. Amennyiben arra nem lesz lehe-
tőségük, akkor az Európa Kupában első szá-
mú kiemeltként kezdik a következő szezont.

„Ami a legfontosabb, nekünk ezt nemcsak 
úgy adták, hanem ezt mi az eredményeink-
kel értük el, harcoltuk ki, hogy ott legyünk 
az európai élmezőnyben. Jövőre 24 csapa-
tos Bajnokok Ligáját tervez az ETTU, vagyis 
ha egy előttünk álló klub valamilyen okból 
kifolyólag nem nevez be a BL-be, akkor mi 

vesszük át a helyét. Ez fantasztikus, Udvar-
hely neve ott lehet a Bajnokok Ligáját fel-
vonultató együttesek között. Ha ez nem jön 
össze, akkor sincs semmi probléma, mara-
dunk az Európa Kupában, ahol immár nem 
kell a csoportkörön végigmennünk, hiszen 
első számú kiemeltek leszünk” – mondta 
el megkeresésünkre az ISK-SZAK edzője, 
vezetője, György István. Arra a kérdésünk-
re, hogy csapata készen áll-e arra, hogy a 
BL-ben szerepelhessen, azt válaszolta, hogy 
jelenleg azon dolgoznak, hogy támogatóikat 
megtartsák és újakkal bővítsék a szponzor-
listát. „A Bajnokok Ligája más kávéház, azaz 
nagyobb költségvetés szükséges. Összessé-
gében nekünk a Szuperligában való szerep-
lés az elsődleges, aztán az anyagi háttértől 
függően következik a nemzetközi porond” – 
tette hozzá. Az ISK-SZAK élvonalbeli együtte-
sének játékosai jelenleg vakációjukat töltik, 
előreláthatóan július végén kezdik el a felké-
szülést a következő idényre.

BL küszöbén az udvarhelyiek




