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A hazai Szuperkupát nem 
nyerte meg, a Bajnokok Ligája 
első selejtezőköréből is csak 
hosszabbítás után jutott 
tovább, de a fogadóirodák az 
idei szezonban is a Kolozsvári 
CFR-t tartják főesélyesnek a 
Liga 1-es labdarúgó-bajnoki 
cím elhódítására. A címvédő 
fellegváriak új edzővel és 
átalakult kerettel kezdik a 
szezont, miközben az FCSB és 
a Craiovai Universitatea meg-
fosztaná őket a trónjuktól.

 » H. B. O., V. NY. R.

Ú jabb címvédésre számíta-
nak a fogadóirodák a hazai 
élvonalbeli labdarúgó-baj-

nokság 2021–2022-es szezonjá-
ban, ezért a ma rajtoló idényben 
is a Kolozsvári CFR a főesélyes. A 
hétszeres bajnok Szamos-partiak, 
mint ismeretes, Marius Șumudi-
că személyében új vezetőedzővel 
vágnak neki a pontvadászatnak, 
céljuk pedig változatlanul az első 
hely megszerzése. Ehhez eddig 
nyolc új játékost igazoltak, távo-
zott ugyanakkor például Vinicius, 
és Bordeianura sem számíthat-
nak már a pályán. A fellegváriak 
„mérkőzéssel a lábukban” vág-
nak neki a bajnokságnak, hiszen 
a hazai Szuperkupa mellet már a 
Bajnokok Ligája selejtezőkörben 
is vívtak tétmeccset. Ezek alapján 
viszont nem lehetnek maradék-
talanul elégedettek, hiszen mi-
közben a Szuperkupát büntetőrú-
gásokkal elveszítették a Craiovai 
Universitateával szemben, addig 
a nemzetközi kupaporondon drá-
mai körülmények között léptek 
tovább az első körből.

Ez némiképp növelte a riválisok 
esélyeit a fogadóirodáknál, de az 
elmúlt idényben ezüstérmes FCSB 
továbbra is a második, a Craiovai 
Universitatea pedig a harmadik a 
rangsorban. Előbbi új edzővel, az 
élvonalban még ismeretlen Dino 
Todorannal kezd, az oltyánok 
viszont kitartottak a görög Mari-
nosz Ouzounidisz mellett. A bu-
karestiek érkezői között meg kell 
említeni Andrei Cordeát, akiért 50 
ezer eurót fi zettek a Clinceni-nek, 
de az Universitatea is fi zetett 200 
ezer eurót David Lazarért az Ast-
ra Giurgiunak. A hazai klubok 
különben többnyire a szabadon 
igazolható futballisták közül vá-
logatottak eddig, a CFR volt még 
hajlandó 250 ezer eurót fi zetni a 
Botoșani-nak Ulrich Melekéért.

Az átigazolási időszak szeptem-
ber derekáig tart, ezért a keretek 
még változhatnak, de az FCSB-
nél jelen pillanatban elégedettek 
a csapattal, és képesnek érzik azt 
a bajnoki cím megszerzésére. To-
doran szerint a legjobb hazai lab-
darúgók kerültek irányítása alá, 
tehetséges fi atalok, akikre lehet 
építkezni. A sportmenedzser Mi-

TÖBBESÉLYES FUTBALLBAJNOKSÁG: AZ FCSB ÉS A CRAIOVAI UNIVERSITATEA IS MEGFOSZTANÁ TRÓNJÁTÓL A KOLOZSVÁRI CFR-T

Kiegyensúlyozott erőviszonyokkal rajtol a Liga 1

Esélyesek. A Kolozsvári CFR az új idényben is megőrizné elsőségét a Liga 1-ben

 » Diószegi 
László min-
den eddiginél 
nagyobb csatára 
számít felsőházi 
rájátszásért. 
A mezőnyt 
ugyanis kiegyen-
súlyozottnak 
tartja, csupán – a 
fogadóirodákhoz 
hasonlóan – az 
előző idényben 
dobogón végzett 
három csapatot 
tartja kiemelke-
dőnek.

hai Stoica is hasonlóképp véleke-
dik, de arra fi gyelmeztetett, hogy 
a sérülések és a játékvezetői hibák 
felülírhatják a várakozásokat. A bí-
ráskodást külön kiemelte tegnapi 
sajtótájékoztatóján, mert úgy érzi, 
annak tudható be, hogy az elmúlt 
idényben elbukták a bajnoki címet 
a CFR-rel szemben.

Kiélezett küzdelmek
Az új idény versenykiírása nem 
vál tozott, ami azt jelenti, hogy az 
oda-vissza vágós, körmérkőzéses 
alapszakaszt követően a legjobb hat 
csapat a felsőházi rájátszásban, a 
többiek pedig az alsóházban foly-
tatják. A playoff ra többen pályáz-
nak, köztük a Leo Grozavu edző 
irányításával készülő Sepsi OSK is, 
amelyik az elmúlt szezonban törté-
nete eddigi legjobb szereplése után 
a negyedik helyen zárt, és megnyer-
te az osztályozót ahhoz, hogy pályá-
ra lépjen a Konferencia Ligában is. 

A sepsiszentgyörgyiek most újra a 
felsőházat célozzák meg, de a klub 
tulajdonosa, Diószegi László min-
den eddiginél nagyobb csatára szá-
mít ennek eléréséhez. A mezőnyt 
ugyanis kiegyensúlyozottnak tartja, 
csupán – a fogadóirodákhoz hason-
lóan – az előző idényben dobogón 
végzett három csapat kiemelkedő 
elmondása szerint. Utánuk követke-
zik a Sepsi OSK és az a Konstancai 
Farul, amelyik a nyáron a Viitorul 
és a Farul fúziójából „jött létre”. A 
tavalyi gyenge szezon után viszont 
most ismét Gheorghe Hagi irányítja 
a tengerpartiakat, és szinte napon-
ta igazolnak új játékost, mert nem 
szeretnének újra lemaradni a fel-
sőházról. Erősödött a Bálint László 
edzette UTA is – épp tegnap jelen-
tették be Filip Dangubic érkezését, 
a 26 éves horvát csatár gólkirály 
volt Szlovéniában, a Celjében –, az 
FC Botoșani pedig évek óta a felső-
házért küzd. Ezúttal az FC Argeș is 

a playoffb  a jutást tűzte ki célul, az 
újonc Bukaresti Rapid több tapasz-
talt játékost, az FC U Craiova pedig 
sok idegenlégióst szerződtetett. 
Dió  szegi a rangsor végén három 
csapatot lát, amelynek nincs sok 
esélye és lefelé lóg majd ki a me-
zőnyből: a nehéz anyagi helyzetben 
lévő Dinamót, és az idén feljutott 
Mioveni-t, amely eddig mindössze 
három játékost igazolt, ez pedig 
nem lesz elég a bennmaradáshoz, 
és úgy véli, hogy az idén felsőház-
ban szerepelt Clinceni nem tudja 
megismételni újra a bravúrt, mert 
nagyon sok játékosa távozott.

Rangadós szezon
A csapatok többsége nem váltott 
edzőt a szünetben; eredetileg a Di-
namo is Dusan Uhrinnal folytatta 
volna, de a csődvédelmet kért buka-
resti alakulatnál tapasztalat bizony-
talanság miatt a cseh szakember a 
múlt héten távozott, és tegnap egy 
korábbi mesterüket, Dario Bonettit 
nevezték ki a helyére. Az olasznak 
nem lesz egyszerű feladata, hiszen 
több kulcsember hagyta el a pénz-
ügyi gondokkal bajlódó alakulatot, 
ugyanakkor rangadókban bőven 
lesz része a Rapid és a Craiovai U 
1948 feljutásával. Utóbbi Adrian 
Mutu szakvezetésével debütál, a 
vasutasok viszont kitartottak Mihai 
Iosif mellett.

Az újonc oltyán alakulat a nyitó-
fordulóban a Kolozsvári CFR ven-
dége lesz (pénteken, 21.30), míg a 
giulești-iek vasárnap a Chindiát 
fogadják (21.30). Ezeken a mérkő-
zéseken pedig immár szurkolók is 
lehetnek, hiszen az elmúlt szezon 
zárt kapus összecsapásai után a ha-
zai járvány helyzet már megengedi, 
hogy megnyissák a stadionokat a 
nézők előtt. Az első forduló nyitó-
meccse ma a Botoșani–FCSB (20.30) 
találkozó lesz, majd holnap Sepsi 
OSK–Clinceni (18.30) párosítás sze-
repel a műsorban. A Medgyesi Gaz 
Metan szombaton 18.30 órakor a 
Mioveni-t fogadja, és aznap lesz a 
Craiovai Universitatea–Argeș (21.30 
óra) csata is. Vasárnap a Farul az 
UTA vendége lesz 18.30-kor, míg a 
Dinamo hétfőn a Voluntari ellen 
kezd (20.30). A Liga 1 mérkőzéseit 
változatlanul a DigiSport, a Tele-
komSport és a LookSport csatornái 
közvetítik élőben.
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Bajnokok Ligája: az UEFA szabályváltoztatása mentette meg a szégyenletes kieséstől a fellegváriakat

Szabályváltoztatás és Alex Chipciu gólja mentette meg kedd este a Kolozsvári CFR élvonalbeli labdarúgócsapatát a nemzetközi porondon, mert 
bár a papírforma egyszerű párharcot jósolt a bosnyák Borac Banja Luka ellen, a Bajnokok Ligája első selejtezőköre alaposan megizzasztotta a 
fellegváriakat. Noha az első mérkőzést hazai pályán 3-1-re megnyerték, az idegenbeli visszavágón házigazdáik rúgták a gólokat. A rendes játékidő 
során kettőt, miközben Marius Șumudică edző tanítványai eredménytelenek voltak – két találatukat les miatt érvénytelenítették. A 2-0-s állás azt 
jelentette, hogy az összetett 3-3-ra módosult, a korábbi szabályok szerint pedig a román bajnok kiesett volna a bosnyákok idegenben lőtt gólja mi-
att. Csakhogy ezt épp az idei szezontól eltörölték, és hosszabbítás döntött. Chipciu a 118. percben „törte meg a jeget”, a CFR 2-1-es veresége pedig 
4-3-ra módosította az összetett és továbbjutást jelentett a román bajnok számára. A második selejtezőkörben elviekben könnyebb ellenfele lesz, 
mint most volt, bár igaz, hogy a várakozásokkal ellentétben nem a luxemburgi Fola Esch vár rá, hanem a gibraltári Lincoln Red Imps. A gibraltári 
csapat idegenben 2-2-es döntetlent ért el, majd hazai pályán 5-0-ra legyőzte ellenfelét a továbbjutáshoz. A CFR-nek fontos lenne, hogy legalább 
a harmadik selejtezőkörig eljusson, hiszen az már biztos főtáblást szerepelést biztosítana számára a nemzetközi porondon, vereség esetén 
ugyanis az Európa Liga playoff jában folytathatná, amely párharc vesztese a Konferencia Liga csoportkörével vigasztalódhat.
A Ferencváros eközben a hazai 3-0-s győzelme után idegenben 3-1-re győzte le a Pristinát, amivel „kényelmesen” lépett tovább a második 
körbe. A magyar bajnok jövő héten a Zalgiris ellen folytatja. A litván gárda a Linfi eldet búcsúztatta 5-2-es összesítettel. Továbbjutott még 
többek között a Ludogorec, a Dinamo Zágráb és a Malmö is. A következő körben többek között a Sparta Prága, a Celtic Glasgow, a Rapid 
Bécs, a Galatasaray és a PSV is pályára lépnek majd.




