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Ellenfelet kaptak a romániai 
és magyarországi csapatok a 
kontinentális klubtornákon. 
Tegnap a harmadik selejtező-
kör párosításait sorolták ki, az 
alakulatok viszont egyelőre 
még csak az e heti második 
körre összpontosítanak.

 » V. NY. R. 

A kár régi „ismerősével” is ta-
lálkozhat a Kolozsvári CFR 
élvonalbeli labdarúgócsapa-

ta a Bajnokok Ligájában, amennyi-
ben ugyanis továbbjut a gibraltári 
Lincoln Red Imps gárdáján, a har-
madik selejtezőkörben a Pozsonyi 
Slovan és a Young Boys Bern pár-
harc nyertesével néz farkasszemet. 
Ez utóbbi, a svájci alakulat volt az, 
amelyik a 2020–2021-es idényben 
az Európa Liga csoportkörében 
egy döntetlent és egy győzelmet 
ért el a fellegváriakkal szemben, 
akik emiatt lemaradtak a kieséses 
szakaszról. Ezzel együtt a párosítás 
szerencsésnek mondható a Sza-
mos-partiak szemszögéből, hiszen 
elkerültek egy esetleges Olympia-
kosz vagy Dinamo Zágráb elleni ösz-
szecsapást. A papírforma a román 
bajnoknak kedvez a legrangosabb 
európai klubtorna második kva-
lifi kációs szakaszában, ha viszont 
a gibraltáriak meglepetést okoz-
nának – ma 19 órakor Gibraltáron, 

VISSZAVÁGHAT KORÁBBI LEGYŐZŐJÉNEK A KOLOZSVÁRI CFR LABDARÚGÓCSAPATA A BL-SELEJTEZŐKBEN

„Belehúztak” az európai porondon

Közösen. Mindhárom székely megye vezetője és a térség városainak vezetősége támogatja a körversenyt
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egy hét múlva Kolozsváron játszanak 
–, akkor a Denis Alibec leigazolá-
sát tegnap bejelentő CFR az Európa 
Liga harmadik körében folytathatja 
nemzetközi szereplését. Azt a csatát 
a Slovan és a Young Boys összecsa-
pás vesztesével vívná meg augusztus 
5-én, illetve 12-én. Az EL főtáblájára 
amúgy tizenkét csapat automatiku-
san jegyet váltott, a Real Sociedad, a 
Betis Sevilla, a Leicester, a West Ham, 
az Eintracht Frankfurt, a Bayer Le-
verkusen, a Nápoly, a Lazio, a Lyon, 
a Marseille, a Braga és a Lokomotiv 
Moszkva alakulatainak nem kell se-
lejtezőt vívniuk a csoportkörért.

A CFR legvégső állomása akár az új 
Konferencia Liga is lehet, ahol három 
romániai csapat, a Steaua, a Craiovai 
Universitatea és a Sepsi OSK kezdik 
meg útjukat a héten, a második se-
lejtezőkörben. Továbbjutásuk esetén 
az oltyánoknak lesz talán a legnehe-
zebb dolguk, hiszen ha felülmúlják 
a KF Lacit, akkor a belga Anderlecht 

vár rájuk. Nem lesz persze könnyű 
feladata a nemzetközi porondon 
újonc sepsiszentgyörgyieknek sem, 
mert ha túljutnak a felvidéki Nagy-
szombati Spartak gárdáján, a mont-
enegrói Sutjeska és az izraeli Mac-
cabi Tel-Aviv párharc győztese ellen 
folytatják augusztusban. Az FCSB, 
mint ismeretes, a kazah Karagandi-
val játszik előbb oda-vissza vágó ala-
pon, továbbjutása esetén az ukrán 
Kolos Kovalivka lesz az ellenfele.

Miközben a CFR-nek viszonylag 
könnyű útja lehet a Bajnokok Ligája 
playoff -köréig, addig a Ferencváros-
ra – amely a második körben a litván 
Zalgiris Vilnius csapatával játszik – a 
cseh Prágai Slavia vár. Utóbbi ala-
kulatban szerepel, mint ismeretes, 
a román válogatott középpályás, 
Nicolae Stanciu is. De ahogyan a ko-
lozsváriak is szembenézhetnek svájci 
„ismerőseikkel”, úgy a budapestiek 
is játszhatnak a korábbi kiírásokból 
már ismert alakulattal, ha ugyanis 
nem jutnának tovább a BL-ben, ak-
kor az Európa Liga harmadik köré-
ben a Mura–Ludogorec összecsapás 
vesztesével találkoznak. A magyaror-
szági csapatok közül már csak kettő 
érdekelt a Konferencia Ligában, ahol 
az Újpest – ha továbbjut a Vaduz elle-
ni második körből – a svájci Basel és 
az albán Partizani csata győztesével 
találkozik a harmadik selejtezőkör-
ben, míg a Puskás Akadémia a belga 
Gent és a norvég Valerenga párharc 
nyertese ellen folytathatja.
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 » DOBOS LÁSZLÓ

Számos újdonsága van a 15 évvel 
ezelőtt Novák Károly Eduárd jelen-

legi sportminiszter és Ráduly Róbert 
Kálmán volt csíkszeredai polgármester 
által útjára indított Székelyföldi Kerék-
páros Körversenynek. Az augusztus 
4–7-én rendezendő nemzetközi meg-
mérettetést felvezető sajtótájékozta-

tón kiderült, hogy idéntől az esemény 
hivatalos megnevezése Székelyföldi 
Körverseny, de módosult a rendezvény 
logója és honlapja is. Változtak a sza-
kaszok is, a verseny először rajtol Ma-
rosvásárhelyről, és először érinti Szé-
kelykeresztúrt, továbbá idén nem lesz 
egyéni időfutam.

A szervezők nevében Korodi Atti-
la, Csíkszereda polgármestere úgy 

vélekedett, hogy a viadal a térség 
egyik legfontosabb stratégiai sport-
eseménye, és nagyon fontos, hogy 
általa Székelyföld felkerül az ország 
és Európa sporttérképére. „2008 óta 
építjük Székelyföldet, fontos, hogy a 
térség látható legyen” – fogalmazott 
Borboly Csaba, a Hargita Megyei Ta-
nács elnöke is.

Péter Ferenc, a Maros Megyei Ta-
nács elnöke megtisztelőnek tartotta, 
hogy Maros megye érintésével kitelje-
sült a verseny, és reméli, hogy jó álla-
potban lesz a megye infrastruktúrája, 
ugyanakkor a verseny által be tudják 
mutatni a térség turisztikai látvá-
nyosságait is. Székelyföld turisztikai 
népszerűsítését hangsúlyozta Tamás 
Sándor, a Kovászna Megyei Tanács el-
nöke is, kiemelve, hogy Kovászna me-
gye mindig is támogatta az eseményt, 
az évek során pedig a tízszeresére nö-
vekedett annak a mértéke. Czimbal-
mos-Kozma Csaba, Sepsiszentgyörgy 
városmenedzsere szerint egy ilyen 
kaliberű sportesemény megrendezé-

se számos nehézséggel, bürokráciai 
buktatóval jár, amelyeket sikerült le-
küzdeni, és sajnálatát fejezte ki ami-
att, hogy idén nem lesz időfutam Sep-
siszentgyörgy utcáin.

Csíki András szakmai igazgatótól 
megtudtuk, hogy 20 csapat 132 in-
dulójára számítanak, és a karaván 
elhaladásakor forgalomkorlátozásra, 
illetve útlezárásokra kell számítani, a 
kellemetlenségekért pedig előre elné-
zést kérnek.

Lukács László, a sportminiszté-
rium kabinetfőnöke, a szervezőbi-
zottság tagja elmondta, Romániában 
három olyan nemzetközi kerékpáros 
verseny van, amely szerepel a Nem-
zetközi Kerékpáros Szövetség (UCI) 
versenynaptárában: a román és a 
szebeni körverseny mellett a 2.2-es 
kategóriájú Székelyföldi Körverseny. 
Lukácstól megtudtuk, hogy több 
helyszínen az érkezés előtt két órával 
ügyességi versenyeket rendeznek a 
gyermekeknek, ezáltal is népszerű-
sítve a kerékpározást.

Újdonságokkal szolgál a székelyföldi kerékpáros körverseny
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Tanács elnöke.

Raul Fotonea lett
a Minaur edzője

Már meg is találta Costică 
Buceschi utódját a Nagy-

bányai Minaur női kézilabda-
csapata: a hétvégén lemondott 
vezetőedző helyére Raul Fotoneát 
nevezték ki. Ismeretes, hogy a 
máramarosiak együttesét mintegy 
három esztendőn át irányító 51 
éves szakember úgy érezte, hogy a 
klubnál már nem tartanak igényt 
a szolgálataira, és az eltávolítását 
célozták. Emiatt döntött úgy, hogy 
közös megegyezéssel szerződést 
bont velük.

Fotonea érkezését tegnap 
jelentették be, az együttes pedig 
már el is utazott Magyarországra 
edzőtáborozni. Az új edző segítője 
Daniel Apostu lesz, aki a kapusok 
felkészítésével is foglalkozik majd. 
Az erőnléti edző Călin Crișan. Fo-
tonea legutóbb a Fogaras gárdáját 
irányította, és bevallása szerint, ha 
nem bízna önmagában és a csapat 
tagjaiban, akkor nem vállalta 
volna el a nemzetközi szereplésre 
készülő Minaur irányítását. „Nagy-
bányának mindenképp a dobogós 
helyekért kell küzdenie. Tudom, 
hogy nem én vagyok a legnépsze-
rűbb edző Romániában, de hiszek 
abban, hogy képes vagyok  elérni 
a csapat számára kitűzött célokat” 
– mondta. Hozzátette, nem lesz 
egyszerű feladat megismételniük 
az elmúlt idény sikereit, ugyan-
akkor „ha könnyű lenne, nem is 
lenne érdekes”.

A Minaur, mint ismeretes, a Vi-
rágok Ligájában a második helyen 
zárt, az Európa Ligában pedig né-
gyes döntőbe jutott, és ott bronzér-
met szerzett. (Krónika)

Győzelemmel kezdett a Rapid

Győzelemmel debütált az élvonalban a Rapid labda-
rúgócsapata: a másodosztályból a Liga 1-be frissen 
feljutott, nagy múltú bukaresti együttes 1-0-ra győzte le 
hazai pályán a Chindia Târgoviștét az első fordulóban. 
Szintén vasárnap kezdte a szezont az UTA is, az aradiak 
viszont hazai pályán csak gól nélküli döntetlent értek 
el a felsőházi rájátszásra pályázó Konstancai Farullal 
szemben. Az első forduló utolsó meccsét, a Dinamo–Vo-
luntari összecsapást lapzártánk után rendezték.

A 2021-es székelyföldi kerékpáros körverseny programja

1. szakasz (augusztus 4.): Marosvásárhely – Nyárádszereda – Székely-
szentlélek – Székelykeresztúr – Székelyudvarhely (124,9 km). 2. szakasz 
(augusztus 5.): Székelyudvarhely – Fenyéd – Gyergyószentmiklós – Maros-
fő – Csíkszereda (125,2 km). 3. szakasz (augusztus 6.): Sepsiszentgyörgy 
– Sepsibükszád – Bálványosfürdő – Kézdivásárhely – Kovászna – Sepsi-
szentgyörgy (122,6 km). 4. szakasz (augusztus 7.): Csíkszereda – Csíkrákos 
– Csíkszentmihály – Csíkszereda – Csíkszentkirály – Verebes – Csíkszent-
márton – Csíkszentlélek – Csíkszereda + 10 kör Csíkszereda utcáin (151 km).




