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• A vasárnapi osztályozóra készülve a Sepsi OSK ma 17 óra 30 perctől az 
FC Botoșani-t fogadja az élvonalbeli labdarúgó-bajnokság rájátszásának 
utolsó mérkőzésén. Leo Grozavu reméli, jó hangulatban fordulhatnak rá a 
szezon legfontosabb ütközetére.

ORBÁN ZSOLT 

A Sepsi OSK ma délután az FC 
Botoșani elleni hazai mér-
kőzéssel zárja szereplését 

a labdarúgó 1. Liga felsőházi ráját-
szásában. A piros-fehérek számára 
nincs különösebb tétje a találko-
zónak, hiszen biztos negyedikként 
várják az UEFA Konferencia Liga-se-
lejtezőéért kiírt osztályozó vasár-
napi „döntőjét”, amelyen a Chindia 
Târgoviște–FC Viitorul alsóházi pár-
harc győztese lesz az ellenfél – szin-
tén Sepsiszentgyörgyön.

A vezetőedző Leo Grozavu egy 
sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, 
a szezon legfontosabb összecsapá-
sa előtt állnak, és szeretné, ha jó 
eredménnyel hangolnának a hétvé-
gi osztályozóra, ugyanakkor biztos 
benne, hogy a Botoșani is győzelmi 
szándékkal látogat hozzájuk.

„Legyen szó edzésről, felkészülé-
si, vagy hivatalos meccsről, mindig 
ugyanazt a hozzáállást várom el a 
játékosaimtól, mivel ezt jelenti profi  
labdarúgónak lenni. Még ha sike-
rült is az utolsó forduló előtt bebiz-
tosítanunk a negyedik helyet, teljes 
mértékben akarnunk kell a győzel-
met” – szögezte le a Suceava megyei 

szakember, akinek irányításával a 
csapat kiváló eredményeket ért el a 
playoffb  an.

A bajnok Kolozsvári CFR után a 
Sepsi szerezte a legtöbb pontot, ha 
csak a felsőházi rájátszás tabelláját 
nézzük, így a tréner természetesen 
elégedett a szerepléssel, bár hozzá-
tette, hogy mindig lehet tovább fej-
lődni. Grozavu továbbá kifejtette, 
a jelenlegi lebonyolítási rendszer 
hátrányt jelent számukra, szerinte 
lehettek volna sokkal fi gyelme-
sebbek azok, akik kigondolták a 

mostani szabályzatot, hiszen igaz-
ságtalannak érzi, hogy az európai 
kupaszereplésért újabb meccset 
kell játszaniuk.

„Egy alsóházi csapat két győze-
lemmel is kiharcolhatja az európai 
kupaszereplést, úgy, hogy erre kü-
lönösebben nem szolgált rá. Ezzel 
szemben mások megküzdöttek a 
felsőházi helyükért, ahol ráadásul 
sokkal nehezebb ellenfeleik voltak. 
Ez van, pályára lépünk és mindent 
bele kell adnunk, remélem a telje-
sítményünkkel és a végeredmény-

nyel igazságot tudunk szolgáltatni” 
– nyilatkozta a vezetőedző, aki sze-
rint a Botoșani ellen már csak azért 
is meg kell tenniük mindent a három 
pont megszerzéséért, mert a stadion-
ba visszatérnek a nézők.

A Sepsi a rájátszás odavágói so-
rán elveszített botoșani-i veresé-
gért is visszavághat a moldvaiak-
nak, akik 2–1-re nyertek legutóbb, 
s amúgy az eddigi 11 egymás elleni 
összecsapáson négy döntetlen és egy 
sepsiszentgyörgyi siker mellett hat 
Botoșani-győzelmet jegyezhettünk 
fel. A Sepsi OSK otthonában több 
mint egy év után lehetnek újra szur-
kolók, a 17 óra 30 perckor kezdődő 
találkozón a szemerjai létesítmény 
befogadóképességének 25 százalékát 
használhatja ki a házigazda klub, ez 
körülbelül 1100 helyet jelent.

Ünnepelt a kolozsvári 
bajnokcsapat

Kedden este a Kolozsvári CFR stílu-
sosan ünnepelte negyedik egymást 
követő bajnoki címét. A vasutasok sze-
zonbeli utolsó meccsükön – ugyan-
csak nézők előtt – 2–0-ra nyertek az 
FCSB elleni kolozsvári rangadón. Az 
aranyéremről ezúttal is lecsúszó fő-
városi alakulat tartalékosan lépett 
pályára a Fellegváron, ahol az erdélyi 
együttes a fi atal Adrian Gîdea talála-
tával került előnybe a 14. percben. A 
második félidőben a korábbi venezu-
elai válogatott csatár, Mario Rondon 
állította be a végeredményt Valentin 
Costache beadásából. Mario Camora, 
a CFR csapatkapitánya konfettieső és 
tűzijáték közepette emelte újból ma-
gasba a bajnoknak járó trófeát.

A z utánpótláskorú labdarú-
gócsapatok eredményeit elemzi 

a Gazeta Sporturilor című, Buka-
restben megjelenő sportlap, amely 
a szezon nagy vesztesének az FCSB 
csapatát nevezi, győztesének pedig 
az FK Csíkszeredát.

Az FCSB felnőtt csapata idén is-
mét lemaradt a bajnoki címről, de a 
bukarestiek akadémiai csapatainak 
sem ment túl jól: az Elit Liga elődön-
tőinek első felvonásán az U19-es csa-

pata 3–1-es vereséget szenvedett az 
FK Csíkszereda csapatától, az FCSB 
U17-es gárdája pedig szintén az elő-
döntő első mérkőzésén 4–1-re kapott 
ki Aradon az UTA együttesétől.

A GSP cikke kiemeli, hogy az FK 
Csíkszereda akadémiája (Székelyföld 
Labdarúgó Akadémia) egyre jobban 
teljesít az utánpótlás-bajnokságok-
ban. Két éve, 2019-ben még csak 12. 
helyen állt a romániai akadémiák 
rangsorában, tavaly azonban beke-

rült a legjobb tíz közé, az ötödik he-
lyen rangsorolták. Idén az FK mind-
három elit ligás csapata (U19, U17, 
U16) nagyszerűen teljesített, a Craio-
va mellett az egyetlen klub, amely két 
csoportelsőséget is magáénak tudhat 
az alapszakaszt követően, de muta-
tói még az oltyánokénál is jobbak. A 
Craiova csak hetedik lett az U19-ben, 
míg az FK Csíkszereda legrosszabb 
helyezése egy harmadik hely az U17-
es Elit Ligában. (Dobos László)

A z Európai Labdarúgó-szövet-
ség (UEFA) legfeljebb 16 500 

nézőt enged be szombaton a Baj-
nokok Ligája portói döntőjére. Az 
illetékes portugál hatóságok arra a 
döntésre jutottak, hogy a harmadá-
ig telhet meg az 50 ezer férőhelyes 
Estádio do Dragao. A Chelsea és a 

Manchester City szurkolói is hatezer 
belépőt kapnak, további jegyeket 
az UEFA honlapján értékesítenek. 
Portugália azért lehetett rendező, 
mert egyike annak a 12 országnak, 
ahonnan Nagy-Britanniába vissza-
térve nem kell karanténba vonulni. 
A két tábor hívei legfeljebb 24 órát 

tartózkodhatnak Portugáliában, és 
ezalatt is buborékban kell élniük, 
csak chartergépeken érkezhetnek 
és távozhatnak, belépéskor korona-
vírusteszten kell átesniük. A Man-
chester City (angol)–Chelsea (an-
gol) BL-döntő szombaton 22 órakor 
kezdődik.

Ausztriában készül a magyar fociválogatott
A 2016-os Európa-bajnoksághoz hasonlóan ezúttal is Ausztriában 
készül a kontinensviadalra a magyar labdarúgó-válogatott. A Saalfel-
den am Steinernen Meerben zajló edzőtáborban összesen kilenc napot 
tölt a nemzeti együttes. Ezt követően június 4-én előbb Ciprus, négy 
nappal később pedig Írország ellen játszik felkészülési mérkőzést. A 
magyarok június 15-én kezdik meg a szereplést az Európa-bajnoksá-
gon, ekkor a címvédő portugál csapatot fogadják a Puskás Arénában, 

majd június 18-án a világbajnok francia válogatott ellen lépnek pályára 
szintén Budapesten, végül pedig a német együttes ellen zárják a cso-

portkört június 23-án Münchenben.

Lewandowski nyerte az európai Aranycipőt
Robert Lewandowski, a Bayern München lengyel csatára nyerte az 
európai Aranycipőt, mivel 41 góllal zárta a német labdarúgó-bajnokság 
elmúlt idényét. A transfermarkt.de beszámolója szerint a második he-
lyen a hatszoros győztes Lionel Messi, a Barcelona argentin támadója 
végzett, aki harminc találattal lett gólkirály a spanyol élvonalban. A 
harmadik helyet a négyszeres aranycipős Cristiano Ronaldo, a Juventus 
portugál futballistája szerezte meg, aki 29 alkalommal volt eredmé-
nyes az olasz bajnokságban. Lewandowski először nyerte meg a ran-
gos díjat, ő lett az első lengyel futballista, illetve a kétszeres győztes 
Gerd Müller után a második Bayern München-játékos, aki kiérdemelte 
az Aranycipőt. A Bundesligából rajtuk kívül senki nem tudott az euró-
pai góllövőlista élén végezni.
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