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Derbik szezonja, szurkolókkal
Minden visszatér a régibe a labdarúgó 1. Liga új kiírásában
• A labdarúgó 1. Liga csütörtökön kezdődő új idényében – a Rapid és az FC U Craiova 
1948 feljutásával – az előző évekhez képest jelentősen megnövekedik a városi rang-
adók száma, miközben a szurkolók végre újból a stadionokban buzdíthatják kedvenc 
csapatukat. A bajnoki rajtot felvezető sorozatunkat seregszemlével indítjuk.

ORBÁN ZSOLT 

M indössze másfél hónapot tar-
tott a nyári szünet az élvo-

nalbeli román labdarúgó-bajnok-
ságban, hat héttel azt követően, 
hogy lejátszották a legutóbbi idény 
utolsó hivatalos mérkőzését – az 
FC Voluntari és a Dunărea Călărași 
közti osztályozó visszavágóját –, 
máris kezdődik az új pontvadászat. 
A 2021–2022-es szezon a 104. kiírá-
sa lesz a hazai élvonalnak, és bár 
a lebonyolítási rendszer teljesen 
megegyezik az előző évivel, az erő-
viszonyok kissé átrendeződhetnek a 
héten kezdődő évadban.

Mint emlékezetes, a Kolozsvári 
CFR labdarúgói idén májusban soro-
zatban negyedik, összességében he-
tedik bajnoki címüket ünnepelhették 
az élvonalban, a kötelező címvédést 
azonban most már nem Edward Ior-
dănescunak, hanem a helyére érkező 
Marius Șumudicănak kell szállítania 
– már ha a heves vérmérsékletéről 
ismert vezetőedző kibírja a szezon 
végéig a „vasutasok” kispadján. A 
bukaresti kalandor a Borac Banja Lu-
ka elleni hazai BL-selejtezőn 3–1-es 
győzelemmel mutatkozott be a kolozs-
váriaknál, majd az elmúlt hétvégén 
a CFR tizenegyespárbajjal bukta el a 
kupagyőztes Universitatea Craiova 
elleni Szuperkupát, amelyet a buka-
resti Nemzeti Arénában rendeztek. 
Ezekből a találkozókból messzemenő 
következtetéseket nem lehet levonni, 
de a Szamos-parti együttes idén is első 
számú esélyesként vág neki a bajnok-
ságnak. És az előző évekhez hasonló-
an ezúttal is az U Craiova, illetve az 
FCSB lehet Mário Camoráék kihívója, 
viszont az új szezonban a Sepsi OSK-
val is komolyan számolniuk kell a ri-
válisoknak.

A sepsiszentgyörgyi alakulat a 
legutóbbi idényben is sok borsot tört 
a „nagyok” orra alá, és lenyűgöző 

menetelésének köszönhetően nagyon 
kevés választotta el attól, hogy a har-
madik helyen végezzen a playoffb  an. 
A háromszéki piros-fehérek számára 
az idei célkitűzés nem lehet más, mint 
a dobogó, de ahogy arra Leo Grozavu 
vezetőedző többször is felhívta a fi -
gyelmet, az idei szezon sokkal nehe-
zebb lehet a tavalyinál, mivel csapatát 
– az elért eredmények fényében – na-
gyon komolyan fogják venni a közvet-
len riválisok, és nem csak...

A Sepsi tízéves fennállása újabb 
fontos mérföldkövéhez érkezett, 
ugyanis hamarosan bemutatkozhat 
az európai porondon, az újonnan lét-
rehozott UEFA Konferencia Liga má-

sodik selejtezőkörében vagy a máltai 
Mosta FC-vel, vagy a szlovák Spartak 
Trnavával meccsel majd. Az európai 
kupákban érdekelt csapatok eseté-

ben a nemzetközi szereplés jellemző-
en rányomja bélyegét a bajnoki rajtra, 
a kérdés az, hogyan tudja átvészelni 
az OSK ezen időszakot, amely egy tel-
jesen új kihívás elé állítja.

A nyáron egy csapásra két ko-
rábbi bajnok, a másodosztályba 
visszacsúszott Astra Giurgiu és a 
Farullal egybeolvadt FC Viitorul 
is eltűnt az 1. Liga térképéről, de a 
konstancai fúzióval egy újabb, fel-
sőházi rájátszásra pályázó együttes 
jött létre. Gică Popescu dobrudzsai 
klubelnök már le is szögezte, hogy 
az első hat között szeretnék zárni 
az alapszakaszt, ugyanakkor nagy 
reményekkel indul harcba másik 
két újonc, az első osztályba hat év 
után visszatérő Bukaresti Rapid, il-
letve a másodosztályt megnyerő FC 
U Craiova 1948 is. A fővárosi vasu-

tasgárda és az Adrian Mutu vezette 
oltyánok színre lépésével megnöve-
kedik a klasszikus értelemben vett 
derbik száma az 1. Ligában: míg az 
elmúlt idényben mindössze az FCSB 
és a Dinamo játszott egy-egy városi 
rangadót, a most rajtoló szezonban 
nyolc ilyen összecsapást is találunk 
az alapszakasz menetrendjében.

Több más klubhoz hasonlóan az 
Aradi UTA is aktívnak bizonyult az 
átigazolási piacon, Bálint László csa-
pata jelentősen átalakul az új idényre, 

az aradiak pedig remélik, hogy a tava-
lyi felemás szereplés után, amikor is 
„gólyaként” az alsóházi rájátszás má-
sodik helyén, azaz az összesített rang-
sorban a nyolcadik pozícióban zártak, 
idén javíthatnak ezen a helyezésen. 
A moldvai régiót a Jászvásári Poli bú-
csúja után immár egyedüliként kép-
viselő FC Botoșani elveszítette egy-két 
kulcsjátékosát, de idén is a playoff ra 
esélyes csapatnak számít, ugyanakkor 
egy kis bravúrral akár a Chindia Târ-
goviște vagy az FC Argeș Pitești is oda-
érhet a legjobb hat közé. A hosszú ideje 
válságban lévő Dinamótól, az újonc CS 
Mioveni-től, az FC Voluntari-tól és az 
Academica Clinceni-től nagy bravúr 
kellene a felsőházba kerüléshez, még 
akkor is, ha utóbbiaknak tavaly sike-
rült összehozni a bombameglepetést. 
A mezőnyből a Medgyesi Gaz Metant 
kiálthatjuk ki az úgynevezett „sötét 
lónak”, a Szeben megyeiektől alapem-
berek sora igazolt el a nyáron, de a mai 
napig kilenc új játékos, köztük három 
légiós érkezett – nehéz megtippelni, 
mire számíthatunk tőlük.

Az üres lelátók előtt rendezett 
tavalyi idény után a 2021–2022-es 
szezonban végre a nézők is vissza-
térhetnek a stadionokba. Az előző 
idény végén a csapatok már meg-
tapasztalhatták, milyen érzés újra 
szurkolók előtt játszani, remélhető-
leg az új idényben a hatóságok nem 
rendelnek el újabb korlátozásokat. 
A tervek szerint az FCSB és a Rapid 
a bukaresti Nemzeti Arénán, míg 
a hasonló nevű és azonos színeket 
képviselő craiovai csapatok a Ion 

Oblemenco Stadionon osztoznak. 
A Sepsi OSK szemerjai stadionja to-
vábbra is a legkisebb létesítmények 
közé tartozik a mezőnyben, de az 
épülő új stadionnal a piros-fehérek 
felzárkóznak a középmezőnybe, ami 
a befogadóképességet illeti, miköz-
ben Sepsiszentgyörgyön hamarosan 
az ország egyik legkorszerűbb stadi-
onja nyitja meg kapuit.

A tavalyi bizarr szezon után újra 
szurkolók előtt rendezik meg 
az élvonalbeli román labdarúgó-
bajnokság mérkőzéseit

▾  K O R Á B B I  F E L V É T E L :  
     P I N T I  A T T I L A

A versenynaptár 
fontosabb szakaszai 

Alapszakasz, első forduló: 
2021. július 17.
Alapszakasz, 21. forduló 
(tervezett idei utolsó): 
2021. december 18.
Alapszakasz, 22. forduló:  
2022. január 22.
Alapszakasz, utolsó forduló: 
2022. március 5.
Rájátszás: 
2022. március 12.–május 21.

Európai kuparészvevők 

Kolozsvári CFR (Bajnokok Ligája, 1. selejtezőkör, ellenfél Borac Banja Luka 
– boszniai), FCSB (Konferencia Liga, 2. selejtezőkör, ellenfél Sahtyor Kara-
gandi – kazah), Universitatea Craiova (Konferencia Liga, 2. selejtezőkör, el-
lenfél FK Podgorica/KF Laci – montenegrói/albán), Sepsi OSK (Konferencia 
Liga, 2. selejtezőkör, ellenfél Mosta FC/Spartak Trnava – máltai/szlovák)

Az 1. Liga mezőnye 

Academica Clinceni, Aradi UTA, 
Bukaresti Dinamo, Bukaresti 
Rapid, Chindia Târgoviște, CS 
Mioveni, FC Argeș Pitești, FC 
Botoșani, FCSB, FC U Craiova 
1948, FC Voluntari, Kolozsvári 
CFR (címvédő), Konstancai Farul, 
Medgyesi Gaz Metan, Sepsi 
OSK, Universitatea Craiova.




