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• Az idegenben szerzett gólokra vonatkozó szabály 
eltörlésének legelső haszonélvezője a Kolozsvári CFR: 
a román bajnok a labdarúgó Bajnokok Ligája selejte-
zőjében, kedden este könnyelműen elherdálta az első 
mérkőzésen összeszedett kétgólos előnyét, és csak 
a kétszer 15 perces hosszabbítás hajrájában szerzett 
Chipciu-bombagóllal ejtette ki a bosnyák Borac Banja 
Lukát. A Ferencváros újabb sima győzelmet aratott a 
koszovói FC Prishtina otthonában.

Z Á T Y I  T I B O R

A Kolozsvári CFR 3–1-es előny-
ből várta a Banja Luka elleni 
visszavágót, és bár táma-

dásban aktívabb volt, komolyabb 
helyzetet nem tudott kialakítani. 
A szünet után is álmosan focizott 
a kolozsvári csapat, a játékosokból 
hiányzott a tűz. A 60. percben ki-
sebb meglepetésre előnybe került a 
házigazda, Stojan Vranjes Camorát 
megverve 11 méterről fejelt védhetet-
lenül Arlauskis kapujába. A gól fel-
pörgette a Banja Luka játékosait, és 
a 64. percben összesítésben egyenlí-
tettek, újabb fejessel: ezúttal az ötös 
csücskéből az első meccsen is gólt 
szerzett Moraitis bólintotta át a lab-
dát Arlauskison.

Összesítésben tehát egyenlő volt 
az állás (3–3), és mivel az Európai 
Labdarúgó-szövetség (UEFA) idéntől 
eltörölte az idegenben szerzett gólok 
szabályát, hosszabbításra állt a talál-
kozó, amely végül el is jutott odáig. 
Amennyiben az UEFA meghagyta vol-
na ezt a szabályt, megtörtént volna az 
a szégyenletes eset, hogy már az első 
fordulóban búcsúzik a CFR nála jóval 
gyengébb ellenféllel szemben, mint 
2018 augusztusában, amikor a luxem-
burgi Dudelange kettős győzelemmel, 
5–2-es összesítéssel búcsúztatta az 
Európa Liga selejtezőjében.

A hosszabbításban már sokkal 
aktívabban focizott a CFR, Deac 20 
méteres tekerését a kapufára tolta 
a kapus, majd az első gólnál hibá-
zó Camora távolról a jobb kapufát 
találta telibe. A hosszabbítás haj-
rájában beszorította házigazdáját a 

kolozsvári csapat, és a 118. percben, 
amikor már mindenki lélekben a 
tizenegyespárbajra készült, Ale-
xandru Chipciu lába sült el, bő 25 
méterről védhetetlenül bombázott 
a hálóba. A hajrá nagyon forró volt, 
az események végig Arlauskis ka-
puja előtt zajlottak, a CFR hősiesen 
kivédekezte a bosnyák rohamokat. 
Következhet a 2. fordulóban a gib-
raltári bajnok, a Lincoln Red Imps 
a második meccsen 5–0-ra győzött, 
így összesítésben 7–2-vel búcsúztat-
ta a luxemburgi bajnokot, a Folát.

Marius Șumudică, a CFR edzője 
szerint a jobb csapat jutott tovább. 
„Jól fociztunk, szerintem már az első 
mérkőzésen le kellett volna zárnunk 
minden kérdést, amikor számos hely-
zetet kihagytunk. A visszavágón is 
rengeteg lehetőségünk volt, lőttünk 
még két kapufát is. Egy hét alatt há-
rom meccset játszottunk, volt leg-
alább harminc helyzetünk, tehát a 
csapat játszik. Ez a dolgom, hogy a 
taktikámmal lehetőségeket alakít-

sunk ki, a befejezésnél viszont kon-
centráltabbaknak kell lennünk. A 
kolozsvári 3–1 után azt hittük, hogy 
tovább vagyunk jutva, de lám, Isten 
meg tud büntetni, két-három perc 
alatt két gólt kaptunk” – mondta a 
mérkőzést követő sajtótájékoztatón.

A CFR pénteken este fél tízkor az 
1. Liga nyitófordulójában az újonc 
U Craiova 1948 együttesét fogadja, 
kedden pedig már Gibraltárban lép 
pályára.

Uzuni-mesterhármas 
Koszovóban

Az előző idényben csoportkörös Fe-
rencváros kettős győzelemmel jutott 
tovább, miután kedden Myrto Uzu-
ni mesterhármasával 3–1-re nyert a 
visszavágón a koszovói FC Prishtina 
otthonában. Az első mérkőzéshez ha-
sonlóan most is a második félidőben 
indult be a Fradi, és bár Uzuni első 

góljára még válaszoltak a hazaiak, 
egy pillanatig sem forgott veszélyben 
a magyar bajnok továbbjutása. A pár-
harc annyira sima volt, hogy a luxem-
burgi játékvezető némi meglepetésre 
a nyolc csere ellenére egy percet sem 
hosszabbított a meccs végén. A Fe-
rencváros a második körben a Zalgiris 
Vilniusszal találkozik, a litvánok is 
kettős győzelemmel jutottak tovább, 
5–2-es összesítéssel búcsúztatták az 
északír Linfi eld FC együttesét.

Labdarúgó Bajnokok Ligája, 
selejtező, 1. forduló: Borac Banja 
Luka–Kolozsvári CFR 2–1 – hosz-
szabbítás után (0–0, 2–0, 2–0, 2–1), 
gólszerzők Vranjes (60.), Moraitis 
(64.), illetve Chipciu (118.), továbbju-
tott a Kolozsvári CFR, 4–3-as összesí-
téssel; FC Prishtina–Ferencvárosi 
TC 1–3 (0–0), gólszerzők Hoti (67.), 
illetve Uzuni (49., 80., 86.), tovább-
jutott a Ferencváros, kettős győze-
lemmel, 6–1-es összesítéssel.

Megizzadt  Boszniában a CFR
Labdarúgó BL: az FTC kettős győzelemmel lépett a második körbe

Tokióban növekedik 
a fertőzöttek száma
Két hónap után ismét ezer fölé 
emelkedett az új koronaví-
rus-fertőzöttek napi száma a 
jövő pénteken kezdődő olimpi-
ának otthont adó Tokióban. A 
japán fővárosban szerdán 1149 
új beteget regisztráltak, az 
esetszám 25 napja folyamato-
san emelkedik. Sok helyi attól 
tart, hogy az ötkarikás játékok 
csak rontani fognak a helyze-
ten, a szervezők azonban azt 
ígérik, minden biztonságos 
lesz. A kormány a hét elejétől 
negyedszer is kihirdette a 
veszélyhelyzetet, a korlátozá-
sok két héttel a zárt kapussá 
nyilvánított olimpia utánig, 
augusztus 22-éig maradnak 
érvényben. A pandémia miatt 
tavalyról idénre halasztott 
tokiói játékok jövő pénteken 
kezdődnek és augusztus 8-áig 
tartanak. A seregszemlén 176 
magyar és 101 román sportoló 
vesz részt.

Megnyitották 
az olimpiai falut
Tíz nappal a tokiói ötkarikás 
játékok kezdete előtt hivata-
losan is megnyitották az olim-
piai falut. A koronavírus-jár-
vány és a japán fővárosban 
elrendelt vészhelyzet miatt az 
ilyenkor szokásos ünnepség, 
amely a rajtig való visszaszám-
lálás kezdete is, elmaradt. 
A 44 hektáron felépített 21 
épületben várhatóan 18 ezer 
sportoló, edző, sportvezető 
lakik majd a játékok alatt. Az 
olimpiai falu általában egyfaj-
ta partizóna, a világ minden 
részéről érkezett sportolók 
találkozóhelye, de ezúttal ez is 
másképpen lesz. A versenyzők 
más légkörre számíthatnak, be 
kell tartaniuk egymástól a két-
méteres távolságot, viselniük 
kell a maszkot, az étteremben 
egyedül étkezhetnek, az edző-
teremben plexifallal válasz-
tották el egymástól a gépeket, 
alkoholt nem vihetnek a 
szobájukba. Minden sportoló 
a fellépése előtt öt nappal köl-
tözhet be a faluba, és versenye 
után két nappal el kell hagynia 
azt. Múlt hét vége óta egyre 
több küldöttség érkezik Japán-
ba, nagyjából 2200 résztvevő 
már a helyszínen készül. Az 
olimpiai falu augusztus 22-éig 
lesz nyitva.

• RÖVIDEN 

Ellenfelet kap a Sepsi OSK 

Ma késő este kiderül, hogy ki lesz a Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK ellenfele 
a labdarúgó Konferencia Liga selejtezőjének 2. fordulójában: a szlovák 
Spartak Trnava vagy a máltai Mosta csapata. A nagyszombati találkozó 
21.45-kor kezdődik, az első összecsapáson, Máltában a Mosta 3–2-re 
nyert. A magyar csapatok programja: 16 órától Ararat Jereván (örmény)–
Mol Fehérvár FC, 21 órától Puskás Akadémia FC–Inter Turku (finn). Mindkét 
párharc első felvonásán 1–1-es döntetlen született. Az Újpest FC, illetve 
az FCSB, az U Craiova és a nemzetközi porondon újonc Sepsiszentgyörgyi 
Sepsi OSK a 2. fordulóban kapcsolódik be a sorozatba.

Nem csak a nagy hőséggel, a hazai 
közönség nyomásával is meg kellett 
küzdenie a CFR-nek

▸  F O R R Á S :  F K B O R A C . N E T

D ario Bonettit nevezték ki a Bu-
karesti Dinamo labdarúgócsa-

patának új vezetőedzőjévé. Az olasz 
szakember harmadszor irányítja a 
fővárosiakat.

A hosszú ideje anyagi gondokkal 
küzdő, emiatt nemrég csődvédel-
met kért Dinamo múlt héten edző 
nélkül maradt, miután a csapatot 
az előző bajnokságban kieséstől 

megmentő cseh Dusan Uhrin a ki-
látástalan helyzet miatt a távozást 
választotta.

A bukaresti klub hónap elején 
kinevezett megbízott ügyvezetője, 
Iuliu Mureșan közölte, korábban 
már szóban megegyeztek, szerdá-
tól pedig hivatalosan is bejelentik, 
hogy aláírták a szerződést Dario 
Bonettivel a 2021–2022-es szezonra 

vonatkozóan, a megállapodás még 
egy évvel meghosszabbítható. „Ör-
vendek, hogy elvállalta a csapat irá-
nyítását ebben a helyzetben, amikor 
a klub újraszervezés alatt van. Dario 
Bonettit nagyon szeretik a szurko-
lók, ismeri a klub elveit, és bízom 
benne, hogy ismét eredményes lesz 
a Dinamónál” –nyilatkozta a Kolozs-
vári CFR egykori klubvezetője.

Az 59 éves Dario Bonetti harma-
dik alkalommal vezeti a Dinamót, 
korábban 2009 júniusa és októbe-
re között, illetve 2012 áprilisa és 
novembere között volt az együttes 
edzője, amellyel kilenc évvel ez-
előtt Román Kupát és Szuperkupát 
nyert.

Az olasz szakvezető többek kö-
zött a Sampdoria, a Roma, a Milan és 

a Juventus egykori labdarúgója volt. 
Edzői pályafutása során ennél jóval 
kisebb csapatokat irányított, mint a 
Potenza, a Juve Stabia vagy a Galli-
poli, de a zambiai válogatott szövet-
ségi kapitánya is volt. Romániában 
még rövid ideig 2016-ban az utólag 
megszűnt Marosvásárhelyi ASA-nál 
tevékenykedett.

Horváth Bálint Ottó

Korábbi olasz edzője vette át a Bukaresti Dinamo irányítását 




