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Zárt kapus mérkőzésekkel 
büntette az UEFA a magyarokat
Az Európai Labdarúgó-szövetség 
(UEFA) a szurkolók diszkrimina-
tív megnyilvánulása miatt három 
zárt kapus mérkőzésre büntette 
a magyar szövetséget. A szerve-
zet honlapjának közlése szerint 
az Európa-bajnokság budapesti 
és müncheni találkozóin – a 
magyarok a portugálokkal és a 
franciákkal a Puskás Arénában, 
a németekkel az Allianz Aréná-
ban csaptak össze – a szurkolók 
diszkriminatívan viselkedtek, 
emiatt a válogatott soron követ-
kező két hazai, UEFA-rendezésű 
találkozóján nem lehetnek nézők. 
A harmadik mérkőzésre szóló 
büntetést az UEFA két évre fel-
függesztette. A szervezet emellett 
100 ezer euróra is megbüntette 
a magyar szövetséget, amelynek 
„Egyenlő Játék” feliratú molinót 
kell majd kifeszítenie ezeken 
az összecsapásokon. A Magyar 
Labdarúgó-szövetség (MLSZ) köz-
leménye alapján két találkozón 
többször is az LMBTQ közösséget 
(leszbikusak, melegek, biszexu-
álisak, transzneműek, queerek) 
elutasító molinókat mutattak fel, 
és ennek megfelelő rigmusokat 
skandáltak, míg a franciák elleni 
találkozón a Black Lives Matter (a 
Feketék Élete Számít) mozgalmat 
célzó, elutasító molinót mutattak 
fel a lelátókon ülők. Az MLSZ 
arra is rámutatott, hogy Magyar-
országot „rasszizmus és diszk-
riminációs” vétség miatt 2019 
márciusában és szeptemberében 
is büntették, ezért most vissza-
esőnek számítottak. Ugyanakkor 
a mostani büntetés az UEFA által 
rendezett meccsekre vonatkozik, 
a világbajnoki selejtezőkre nem 
érvényes. A piros-fehér-zöldek 
válogatottja, mint ismeretes, nem 
jutott tovább az Európa-bajnok-
ság csoportköréből. A döntőt 
Anglia és Olaszország vívta lap-
zártánk után a londoni Wembley 
Stadionban.
 
Argentína a Maracanában 
győzte le Brazíliát
Argentína 1-0-ra legyőzte a házigaz-
da Brazília válogatottját a labda-
rúgó-Copa América döntőjében. 
A brazilok 107 év alatt mindössze 
másodszor kaptak ki tétmérkőzé-
sen a Maracana Stadionban, ez 
először az 1950-es világbajnokság 
döntőjében fordult elő velük, 
amikor Uruguay 2-1-re győzött a 
legendás Rio de Janeiró-i arénában. 
„Még el sem hiszem, hogy bajno-
kok lettünk. Ez a mérkőzés beírta 
magát a történelembe, és nemcsak 
azért, mert megnyertük a Copa 
Américát, hanem azért is, mert Bra-
zíliát otthonában győztük le” – mu-
tatott rá Lionel Messi, az argentin 
válogatott klasszisa. A fi náléban a 
gólt Di María szerezte a 22. percben. 
Argentína 15-ödször nyerte meg 
az 1916 óta létező dél-amerikai 
kontinenstornát – ezzel utolérte 
Uruguayt az örökrangsor élén –, de 
1993 után először ünnepelhetett, 
így Lionel Messinek ez az első tró-
feája hazája válogatottjával. Messi 
lett a torna gólkirálya 4 találattal, 
és a legtöbb gólpasszt – ötöt – is ő 
adta. A bronzérem Kolumbiáé lett, 
miután 3-2-re legyőzte Perut.

Büntetőkkel hódította el 
története első Szuperkupá-
ját a Craiovai Universita-
tea. A legyőzött Kolozsvári 
CFR-nél ugyan csalódottak 
az elbukott mérkőzés miatt, 
de immár a nemzetközi 
kupaszereplésre összponto-
sítanak.
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A Kolozsvári CFR élvonalbeli 
labdarúgócsapatának nem 
sikerült elhódítania a sze-

zon első serlegét: a gól nélküli dön-
tetlennel végződött rendes játékidő 
után büntetőkkel 4-2-re kikapott a 
Craiovai Universitateától a Román 
Szuperkupáért rendezett bukares-
ti mérkőzésen. A bajnoki címvédő 
fellegváriaktól Păun és Omrani 
tizenegyesét védte ki Mirko Piglia-
celli kapus, aki bevallása alapján 
a játékidő lefújásakor már érezte, 
hogy nyerni fognak. A Román Ku-
pa-győztes oltyán csapat most elő-
ször hódította el a Szuperkupát, a 
tizedik együttes lett az örökranglis-
tán, amelynek ez sikerült.

„Természetesen most nagyon 
boldog vagyok, és büszke a játé-
kosaimra. Azt nem tudom, hogy 
mit hoz a jövő, de most örvendek 
ennek a sikernek” – nyilatkoz-
ta a craiovaiakat edző Marinosz 
Ouzounidisz. A görög szakember 
hozzátette: tanítványai képesek 
jobban is játszani annál, amit 

A CRAIOVAI UNIVESITATEA LABDARÚGÓCSAPATA BÜNTETŐKKEL LEGYŐZTE A KOLOZSVÁRI CFR-T

„Ellutrizták” a Szuperkupát

Új fogás. Először került a Craiovai Universitateához a Román Szuperkupa

 » „Nyilván 
csalódottak va-
gyunk, de túl kell 
jutnunk ezen, 
mert két nap 
múlva harcolunk 
kell” – hangsú-
lyozta a CFR-t 
edző Marius 
Șumudică.

szombaton mutattak, de egy hét 
múlva már mindenki csak a győz-
tesre fog emlékezni..

A kolozsváriakat edző Marius 
Șumudică eközben rámutatott, 
hogy pályafutása második dön-
tőjét bukta el büntetőkkel, és bár 
tisztában van azzal, hogy ez a sza-
bály, a szétlövéseket nem tartja jó 
ötletnek. „Most elvesztettem egy 
Szuperkupát egy olyan Craiová-
val szemben, amelyik a kapunkig 
sem jutott el a mérkőzés során. 
Egyetlen gólhelyzete sem volt, 
nekünk viszont rengeteg. Nem 
épp ziccerek, de gólhelyzetek, 
csak épp nem kezeltük őket meg-
felelően. Ők okosabbak voltak a 
büntetőknél, és megnyerték. Ma 
emberünkre akadtunk bennük, 
de meglátjuk majd a bajnokság 
végén” – mondta a CFR edzője. 
Hozzátette, bár sajnálja a kupa 
elvesztését, számukra most a 
legfontosabb, hogy minél tovább 
jussanak az európai klubtorná-
kon. „Ha ma nyertünk volna, ak-
kor most kitehetnénk egy trófeát 
a vitrinbe, de pénzügyileg semmi 
hasznunk nem lett volna belőle. 
Pénzt a nemzetközi szereplés hoz, 
én pedig azért vagyok itt, hogy 
pénzt keressek a klubnak. Nyilván 

csalódottak vagyunk, de túl kell 
jutnunk ezen, mert kedden har-
colunk kell” – hangsúlyozta Șu-
mudică, emlékeztetve arra, hogy 
a fellegvári együttes a Bajnokok 
Ligája-selejtezőben 3-1-es előny-
nyel utazik el Boszniába a Borac 
Banja Luka elleni párharc vissza-
vágójára.

A Szamos-partiak csapatkapitá-
nya, Mario Camora is kijelentette, 
hogy számára most a Bajnokok 
Ligája a legfontosabb, mert még 
ha reálisan nézve rendkívül nehéz 
lesz a csoportkörbe jutás, egyelőre 
csakis az lehet számukra a célki-
tűzés. „Nyilván csalódott vagyok 
a Szuperkupa miatt, de a szétlövés 
az lutri. Az elmúlt szezonban mi 
nyertük meg a kupát büntetőkkel, 
most elvesztettük. Fel kell emel-
nünk a fejünket, mert a klubnak 
és nekünk az a feladatunk, hogy 
főtáblára jussunk az európai kupa-
porondon” – szögezte le. A Borac 
elleni BL-selejtező visszavágóját 
kedden 21 órakor vívják meg, majd 
hétvégén már a Liga 1-es bajnok-
ság első fordulójában fogadják az 
élvonal másik craiovai részvevő-
jét, az újonc U 1948-at. A Craiovai 
Universitatea ezalatt az Argeș FC-
vel játszik majd hazai pályán.
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M inden versenysorozattól visszalé-
pett a Csíkszeredai Imperial Wet 

teremlabdarúgó-együttese. A hírt a Ro-
mán Labdarúgó-szövetség (FRF) tette 
közzé. Az FRF sürgősségi bizottsága 
a székelyföldi klub július 8-án iktatott 
átirata alapján hozta meg hétvégén 
azt a döntést, hogy a futsal-BL-ben 
Romániát a csíki együttes helyett az 
ezüstérmes Galaci United képviselje. 

A szövetség közleménye szerint a csíki 
klub átiratában azt jelezte, hogy egyet-
len romániai versenysorozatban sem 
indul a következő szezonban.

Cosmin Gherman edző, aki a 2020–
2021-es szezonban bajnoki címig ve-
zette az Imperial Wet együttesét, szo-
morúan olvasta a hírt, de nem tudott 
érdemben nyilatkozni, mert neki a 
szerződése a nyáron lejárt.

A csíki futsalcsapat visszalépésé-
vel szinte egy időben jelentették be 

különböző források, hogy az Impe-
rial Wet négy játékosa más csapatnál 
folytatja: Bíró Attila a Kecskeméthez, 
Bogdan Covaci, Iszlay Richárd és Küs-
mödi Tamás pedig a Dévához igazolt.

Hetekkel ezelőtt már több forrásból 
is hallani lehetett, hogy az országos 
sikereket elért csíkszeredai teremlab-
darúgó-csapat tulajdonosa nem foly-
tatja az alakulat támogatását. Akkori 
megkeresésünkre a klub vezetősége 
még cáfolta a híresztelést.

Visszalépett a futsalbajnok Imperal Wet

 » A szövetség 
közleménye 
szerint a csíki 
klub átiratában 
azt jelezte, hogy 
egyetlen romá-
niai versenyso-
rozatban sem 
indul a következő 
szezonban.

Pontlevonással sújtották az Astrát

Pontlevonással sújtotta az élvonalból kiesett Astra Giurgiu 
labdarúgóklubot a Román Labdarúgó-szövetség (FRF) 
fegyelmi és etikai bizottsága. Az anyagi gondokkal küzdő 
klub tartozások miatt került ebbe a helyzetbe, mivel 
nem fi zette ki egyik korábbi edzőjét, Alexandru Radut 
– aki 2020. október 1. és november 10. között négy mérkő-

zésen vezette a csapatot –, illetve Andrei George Truşescu 
játékost. A fegyelmi szabályzat szerint az Astra minden 15 
nap után pontlevonásra számíthat, amennyiben továbbra 
sem rendezi tartozását. Ráadásul a klubnak megtiltották, 
hogy ebben az időszakban játékosokat igazoljon. A Román 
Labdarúgó-szövetség (FRF) fegyelmi és etikai bizottsága 
július 21-éig adott újabb határidőt a klubnak, hogy kifi zes-
se tartozását, és ezzel elkerülje az újabb pontlevonást. Az 
Astrát eddig háromszor büntették meg kétpontos levonás-
sal, így a csapat mínusz hat ponttal kezdené a másodosz-
tályú bajnokságot. A pontlevonásos büntetés 90 napig 
alkalmazható, ezután a korábbi bajnokot és kupagyőztest 
kizárják. (H. B. O.)




