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A SZEJKE SK
KIEMELT TÁMOGATÓI:

H I R D E T É S

A mennyiben sikerrel veszi a 
labdarúgó Bajnokok Ligája má-

sodik selejtezőkörét, a Kolozsvári 
CFR a svájci Young Boys Bern és a 
szlovák Slovan Bratislava párharc 
győztesével találkozhat a sorozat 
harmadik fordulójában. A Ferencvá-
ros a cseh Slavia Prágával mérkőz-
het meg, ha sikerül túljutnia a litván 
Zalgiris Kaunas csapatán.

A román bajnoki címvédő a máso-
dik körben a gibraltári Lincoln Red 
Imps csapatával mérkőzik meg, az 
első meccset ma 19 órától idegenben, 

a visszavágót pedig jövő héten hazai 
pályán játssza. A továbbjutásra nagy 
esélyes kolozsváriak siker esetén 
a svájci és a szlovák bajnok közötti 
párharc nyertesével küzdenek meg. 
A Young Boys együttesét jól ismeri 
a CFR, hiszen az előző szezonban 
az Európa Liga csoportkörében már 
játszott ellene, akkor a hazai mérkő-
zésen 1–1-es döntetlen született, míg 
Bernben botrányos végjáték után 
2–1-re veszített a kolozsvári gárda, 
így nem jutott tovább az egyenes ki-
eséses szakaszba.

A magyar bajnok Ferencváros a 
cseh Slavia Prágát kapta ellenfélnek 
a selejtező harmadik fordulójában, 
de ahhoz, hogy összecsapjon az 
előző idényben Európa Liga-negyed-
döntőig jutott együttessel, előbb 
győznie kell a Zalgiris Vilnius ellen 
a második körben. A párharcot hazai 
pályán kezdik a zöld-fehérek, az első 
mérkőzést ma 21 órától rendezik.

A selejtező harmadik fordulójá-
nak első mérkőzései augusztus 3-án 
és 4-én, a visszavágók pedig egy hét-
tel később lesznek. (H. B. O.)

Győzelemmel tért vissza az 1. Ligába a Rapid
Megszerezte a három pontot a labdarúgó 1. Liga nyitófordulójában az 
újonc Bukaresti Rapid, vasárnap este egyetlen gól döntött a Chindia 
Târgoviște elleni mérkőzésen. Labdarúgó 1. Liga, alapszakasz, 1. for-
duló: Rapid–Târgoviște 1–0 (0–0), gólszerző Adrian Bălan (57.); UTA–
FC Farul 0–0. A forduló korábbi eredményei: FC Botoșani–FCSB 0–0, 
Sepsi OSK–Academica Clinceni 2–0, Kolozsvári CFR–U Craiova 1948 SA 
3–2, Medgyesi Gaz Metan–CS Mioveni 1–0 (1–0), U Craiova–FC Argeș 
Pitești 1–0. A Bukaresti Dinamo–FC Voluntari találkozó lapzárta után 
fejeződött be. A következő forduló (július 23–26.) programja: pénte-
ken 18.30-tól FC Argeș–UTA, 21.30-tól CS Mioveni–Rapid; szombaton 
18.30-tól FC Voluntari–FC Botoșani, 21.30-tól Clinceni–Kolozsvári CFR; 
vasárnap 18.30-tól Farul–Gaz Metan, 21.30-tól FCSB–U Craiova; hétfőn 
18.30-tól Chindia–Sepsi OSK, 21.30-tól U Craiova 1948 SA–Dinamo.

• RÖVIDEN 

A Kolozsvári CFR tavalyi ellenfelével találkozhat

• Idegenben, a Buka-
resti CSA Steaua ven-
dégeként mutatkozik 
be az FK Csíkszereda 
felnőtt labdarúgócsa-
pata a másodosztályú 
bajnokság július végén 
kezdődő új idényében. 
A piros-feketék első 
hazai mérkőzésüket 
augusztus első hét-
végéjén az élvonalból 
kiesett Astra Giurgiu 
ellen játsszák, majd 
a folytatás sem lesz 
könnyebb.

ORBÁN ZSOLT

A Román Labdarúgó-szövetség 
(FRF) bukaresti székházában 
hétfőn sorsolták ki a 2. Liga 

2021–2022-es szezonjának menetrend-
jét. A július 31-én rajtoló új évadban az 
FK Csíkszereda idegenben, a harmad-
osztályból feljutott Steaua pályáján, 
a korábbi Ghencea Stadionban kezdi 
bajnoki menetelését. A felújított, mos-
tani nevén Steaua Stadiont pár hete 
az OFK Belgrád elleni felkészülési 
mérkőzéssel avatták fel a piros-kékek, 
akik 6–0-s sikert arattak a szerb har-
madosztályú ellenfelükkel szemben. 
Az FK Csíkszereda első hazai mérkő-
zésére az augusztus 7-i hétvégén kerül 
sor, amikor is az élvonalból búcsúzott 
Astra Giurgiu lesz az ellenfél.

„Gyakorlatilag az első hat fordu-
lóban folyamatosan nehéz mérkő-

zéseink lesznek. A Steaua bár nem 
rendelkezik feljutási joggal erre a 
szezonra, mindenképp meg szeret-
nék mutatni, hogy jó csapatot alkot-
nak. Sok barátságos mérkőzésüket 
láttuk, a stábnak a dolga, hogy mi-
nél inkább felkészüljön. A második 
fordulóban az Astrával szemben 
már saját szurkolóink előtt játszha-
tunk” – nyilatkozta Szondy Zoltán 
klubelnök.

A szövetség korábban közölte, 
hogy az új szezonban visszatér-
hetnek a nézők a lelátóra. A má-
sodosztályú klubok 50 százalékig 
használhatják ki a stadionjuk be-
fogadóképességét, amennyiben a 
koronavírus-fertőzöttek száma az 
adott megyében, illetve településen 
kisebb mint három ezrelék. A mérkő-
zésekre beoltott, vagy negatív teszt-
tel rendelkező nézőket engednek 

be, illetve azok is részt vehetnek a 
találkozókon, akik minimum 15, leg-
feljebb 180 napja igazoltan átestek a 
betegségen.

A labdarúgó 2. Liga lebonyolítá-
si rendszere nem változott az előző 

szezonhoz képest. A benevezett húsz 
csapat a kizárólag odavágós alap-
szakaszban egyenként 19 mérkőzést 
játszik, majd ezt követi a rájátszás, 
ahol a felsőházban a legjobb hat a 
feljutásért harcol, míg az alsóház-
ban a többi 14 együttes két csoportra 
bontva a kiesés elkerüléséért küzd 
egymással.

A playoffb  an oda-visszavágókat, 
azaz összesen tíz fordulót, míg a 
playoutban hat-hat kört rendeznek. 
A liga két legjobb gárdája automati-
kusan feljut az élvonalba, a harma-
dik és a negyedik pedig osztályozót 
játszik az 1. Liga alsóházának nyol-
cadik és hetedik helyezettjével. A 
harmadosztályba összesen öt együt-
tes esik ki, a két alsóházi csoport 
ötödik és hatodik helyezettje, míg a 
két negyedik osztályozón találkozik 
egymással a bennmaradásért.

Labdarúgó 2. Liga, az első 
forduló párosításai:  Temesvári 
Ripensia–Dunărea Călărași, Dési 
Unirea–Unirea Slobozia, Sellenber-
ki CS Comunal–Dacia Unirea Brăi-
la, Brassói FC–Viitorul Pandurii 
Tg. Jiu, Bukaresti CSA Steaua–FK 
Csíkszereda, Astra Giurgiu–Bu-
karesti Metaloglobus, Petrolul 
Ploiești–Jászvásári Poli, Concordia 
Chiajna–Konstancai Unirea, FC 
Hermannstadt–FC Buzău, Kolozsvá-
ri Universitatea–Temesvári Poli.

Az FK további ellenfelei sor-
rendben: Astra Giurgiu (hazai pá-
lyán), Petrolul Ploiești (idegenben), 
Concordia Chiajna (h.), Hermanns-
tadt (i.), Kolozsvári U (h.), Temesvári 
Poli (i.), FC Buzău (h.), Konstancai 
Unirea (i.), Jászvásári Poli (h.), Me-
taloglobus (i.), Dunărea Călărași (i.), 
Viitorul Pandurii (h.), Dacia Unirea 
Brăila (i.), Unirea Slobozia (h.), Te-
mesvári Ripensia (i.), Dési Unirea 
(h.), Sellenberki CS Comunal (i.), 
Brassói FC (h.).

Nehéz idénykezdés vár az FK-ra
Kisorsolták a labdarúgó 2. Liga alapszakaszának párosításait

Visszatérnek a szurkolók 
a lelátókra. A második fordulóban 
az élvonalból kiesett Astrát 
fogadja az FK Csíkszereda
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