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H I R D E T É S

A KOLOZSVÁRI CFR ÉS A FERENCVÁROS IS ÚJ EDZŐVEL KEZDI AZ IDÉNYT

BL-rajt az Eb árnyékában
Bajnokok Ligája-selejtezőn 
debütálnak a Kolozsvári 
CFR és a Ferencváros új 
edzői. A romániai és a 
magyarországi futballbaj-
nokok hazai pályán kezdik 
ma a nemzetközi idényt.

 » V. NY. R. 

M ialatt a futballvilág az 
Európa-bajnokság elő-
döntőire – a mai Olasz-

ország–Spanyolország és a hol-
napi Anglia–Dánia meccsekre 
– összepontosít, a kontinens 
több klubcsapata számára 
már elkezdődik a nemzetközi 
kupaidény: a Bajnokok Ligája 
első selejtezőfordulójában pe-
dig ma a Kolozsvári CFR és a 
Ferencváros is pályára lépnek. 
Előbbi a bosnyák Borac Ban-
ja Luka alakulatát fogadja 20 
órától, míg utóbbi a koszovói 
Pristinával játszik 19 órától, 
ugyancsak hazai pályán. Az 
oda-vissza vágós párharc első 
felvonása mind a román, mind 
a magyar bajnok esetében az 
első tétmeccs lesz az új vezető-
edző irányítása mellett, hiszen 
miközben a Szamos-partiak-
nál Marius Șumudică érkezett 
Edi Iordănescu helyére, addig 
a budapesti együttes az ukrán 
Szerhij Rebrov távozása után az 
osztrák Peter Stögerrel vág neki 
az új idénynek.

Arról már beszámoltunk, 
hogy az első meccsre a Fradi 
több olyan válogatott játékost 
is nevezett, akik nemrég még 
az Európa-bajnokság csoport-
körében léptek pályára, az át-
igazolási időszak során pedig 
csak négyen – Marcel Heister, 
Isael, Lovrencsics Gergő és Mi-

chal Skvarka – távoztak az Ül-
lői útiaktól.

Jelentősebb a változás a 
CFR-nél, hiszen az edzőváltás 
mellett a lengyel kapus, Grze-
gorz Sandomieski, a francia 
középpályás, Michael Pereira, 
a brazil hátvéd, Paulo Vinicius, 
a tunéziai Syam Ben Youssef 
és a középpályások, a brazil 
William Soares és Luis Aurelio, 
valamint Nicolae Carnat is el-
hagyták a csapatot, tegnap 
pedig Mario Rondon távozását 
is bejelentették. A 35 éves vene-
zuelai csatár 2019-ben szerző-
dött a kolozsváriakhoz, akikkel 
két bajnoki címet és egy román 
Szuperkupát nyert, kulcsem-
bere volt az együttesnek az el-
múlt idényben. A fellegváriak 
– lapzártánkig – hét új játékost 
hoztak, az algériai Rachid Bou-
henna (hátvéd), az argentin 
Jonathan Rodriguez (középpá-
lyás), Denis Alex Rusu (közép-

pályás), a belga Anas Tahiri 
(középpályás, Daniel Paraschiv 
(csatár), a portugál Cristiano Fi-
gueiredo (kapus) és a bosnyák 
Daniel Graovac (hátvéd) csat-
lakoztak Șumudică keretéhez. 
A sportigazgató, Marius Bilaș-
co szerint előfordulhat, hogy 
még hoznak új játékosokat az 
átigazolási időszak során, de 
jelenleg úgy érzi, hogy kellően 
kiegyensúlyozott a keretük. Az 
ismeretes, hogy Románia vá-
logatottja nem volt érdekelt az 
Európa-bajnokságon, a CFR pe-
dig nem engedett el futballistá-
kat a tokiói nyári olimpiára ké-
szülő kék-sárga-piros keretbe.

A mai BL-rajt kapcsán Bilașco 
kiemelte: nem szabad félvállról 
kezelniük a Borac elleni pár-
harcot, mert ellenfelük kereté-
ben több tapasztalt játékos van, 
akik nehézséget okozhatnak, 
ha fi gyelmetlenül játszanak. Az 
edzőtáboruk ugyanakkor sike-
res volt, sok időt tudtak együtt 
tölteni. Az ausztriai felkészü-
lés során lejátszott barátságos 
mérkőzések közül az FC Wels 
ellen 4-0-ra a Dinamo Moszkva 
ellen pedig 1-0-ra nyertek, 1-1-es 
döntetlent értek el a Ludogorec 
és az Újpest alakulataival, mi-
közben a Puskás Akadémiától 
1-0-ra kikaptak. Ezen időszak 
volt az, amely során Șumudică 
megismerkedhetett új együtte-
sével, és leszögezte: az elvárá-
sok nagyok, nem hibázhatnak. 
„Címvédés, Szuperkupa-győze-
lem és európai főtáblás szerep-
lés a cél. Decemberig minden 
harmadik nap meccset akarunk 
játszani” – mondta.

 » KRÓNIKA

Ion Țiriac bejelentette, hogy nem 
folytatja tovább tevékenységét 

a Román Teniszszövetség élén, a 
szervezet július folyamán új elnö-
köt választ. „Remélem, egy olyan 
személy lesz, aki fi zetést kap majd 
érte és reggeltől estig a szövetség-
nél dolgozik. Ugyanígy kellene 
legyen a főtitkár esetében is, mert 
különben nem jutunk sehová” – 
nyilatkozta egy hétfői esemény 
során az egykori sportoló. Az üz-
letember, mint ismeretes, 2019 
júniusában került a szövetség élé-
re, de már akkor leszögezte, hogy 
mandátumát nem fogja kitölteni, 
prioritása az volt, hogy megoldja a 
szervezet statútumát, hogy az újra 
támogatást kaphasson a sportmi-
nisztériumtól. Ez idén megtörtént, 

bár azóta már voltak némi viták a 
két intézmény között amiatt, hogy 
a tokiói nyári olimpiára egyéniben 
kvótát szerző sportolók visszalép-
tek a szerepléstől. Simona Halep 
sérülése ismeretes, de Sorana Câr-
stea is lemondta a részvételt, így 
Romániát csak Monica Niculescu 
és Raluca Olaru képviseli majd az 
ötkarikás játékok tenisztornáján 
párosban. Novák Károly Eduárd 
tárcavezetőt felháborították a visz-
szalépések, és kilátásba helyezte, 
hogy újravizsgálják a teniszszö-
vetség jövőbeli programjainak a 
támogatását.

Azt még nem tudni, hogy ki lesz 
Țiriac utóda a szövetség élén, de 
az biztos, hogy nem Ilie Năstase, 
ő ugyanis leszögezte: tizenkét évig 
irányította korábban a szerveze-
tet, és nem kíván visszatérni.

Țiriac távozik a szövetségtől

 » RÖVIDEN

Cristi Săpunaru „hazatért” a Rapidhoz
Cristian Săpunaru kétéves szerződést írt alá a Rapid futballklubjával. 
A 37 éves válogatott hátvéd korábban csapatkapitánya volt a giuleș-
ti-i alakulatnak, hat év után tér most vissza az élvonalba visszajutott 
együtteshez.
 
Gazdára talált a Farul helye a Liga 2-ben
Az FC Marina vette át a Konstancai Farul helyét a másodosztályos 
labdarúgó-bajnokságban. Ismeretes, hogy utóbbi klub egybeolvadt 
az élvonalbeli Viitorullal, a Liga 2-es szereplési jogot pedig Cirpian 
Marica, a Farul főrészvényese értékesíteni akarta. Az most egy másik 
dobrudzsai gárdához kerül, a 27 éves Nuredin Altay tulajdonában 
lévő FC Marináé lesz, amelyik Mangalián játssza majd hazai pályás 
mérkőzéseit.
 
Rokaly Szilárd visszatér a Sportklubhoz
Székelyföldön folytatja jégkorongozó pályafutását a 23 éves Rokaly 
Szilárd csatár. A 23 éves, gyergyószentmiklósi születésű, magyar–
román állampolgársággal rendelkező hokis három szezonon át, 
2017. és 2020. között a csíki kék-fehérek játékosa volt, majd Mis-
kolcra, a DVTK Jegesmedvék csapatához szerződött. A román válo-
gatott játékos idén nyártól újra a Csíkszeredai Sportklub játékosa 
lesz – adta hírül közösségi oldalán az Erste Liga-győztes csíki klub. 
A csapat keretének hazai játékosai közül eddig senki sem távozott, 
az idegenlégiósok szerződtetéséről pedig később döntenek.

Iuliu Mureșan a Dinamóhoz szerződik

Iuliu Mureșan lesz a fi zetésképtelenné vált és csődvédelmet kérő 
Dinamo megbízott ügyvezetője – erősítette meg tegnap a korábbi 
sajtóértesüléseket a Kolozsvári CFR egykori klubvezetője a Gsp.
ro-nak. A Ștefan cel Mare úti egyesület már másodjára folyamodik 
csődvédelemhez, legutóbb 2014-ben több mint tízmillió eurós 
adósság okozta a fi zetésképtelenségét. Átszervezése akkor mind-
össze egy évet és három hónapot vett igénybe, most pedig csupán 
hatmillió euróra becsülik a klub tartozásait. A csődvédelem lehető-
séget ad a klubnak arra, hogy zavartalanul folytassa tevékenységét 
és részt vehessen a nyári átigazolási időszakban. Mureșan pedig 
jártas a csődvédelemben, hiszen korábban a CFR-rel is került ha-
sonló helyzetbe. A kolozsváriak 2015-ben váltak fi zetésképtelenné 
és – Mureșan irányítása mellett – két év múlva lezárult az eljárás. 
A csődbiztos a Dinamónál amúgy ugyanaz a Răzvan Zăvăleanu lett, 
aki korábban a fellegváriak átszervezésénél is közreműködött.

Djokovic–Fucsovics-csata a wimbledoni tornán

A magyarországi Fucsovics Márton tegnap délután öt szettben 
legyőzte az ötödik helyen kiemelt orosz Andrei Rubljovot a wimble-
doni tenisztorna nyolcaddöntőjében. A negyeddöntőben a címvédő 
és világelső szerb Novak Djokoviccsal talákozik. Utóbbi a 17. kiemelt 
Cristian Garint múlta tegnap felül három sima szettben. A női világ-
első, az ausztrál Ashleigh Barty ugyancsak negyeddöntőbe jutott az 
angliai Grand Slam-tornán: 7:5, 6:3-ra verte Barbora Krejcikovát.
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Történelem. Fucsovics először jutott GS-torna negyeddöntőjébe

Felkészültek. Ausztriában edzett az új idényre a Kolozsvári CFR




