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Hivatalosan is elköszönt 
Marius Șumudică vezetőedző-
től a Kolozsvári CFR, amely 
ugyanakkor bocsánatot kért 
mindenkitől a klub illetékesei 
által a csütörtök esti Európa-li-
ga-mérkőzést követő botrányos 
viselkedéséért.

 » ROSTÁS SZABOLCS

K ét napnak kellett eltelnie 
ahhoz, hogy a Kolozsvári 
CFR vezetősége szombaton 

este hivatalosan is bejelentse ve-
zetőedzője menesztését, valamint 
állást foglaljon a Crvena Zvezda 
ellen csütörtökön vívott Euró-
pa-liga-visszavágó után történt 
incidensek kapcsán. Ugyanis a 2-1 
arányban elveszített találkozót kö-
vetően verekedés robbant ki a CFR 
öltözője közeli egyik irodában: Io-
nuț Ivașcu, a klub jogásza és Vio-
rel Boncoi gyúró balhézott össze, 
amibe a klub biztonsági szolgála-
tának tagjai és egyes játékosok is 
belekeveredtek. Eközben Neluțu 
Varga klubtulajdonos mindjárt az 
El-meccs után bejelentette Marius 
Șumudică vezetőedző és Marian 
Copilu klubelnök menesztését.

Bajnokhoz méltatlan balhé
Mint ismeretes, a fellegvári együt-
tesnek a Crvena Zvezdával vívott 

A KOLOZSVÁRI CFR SZAKÍTOTT MARIUS ȘUMUDICĂ VEZETŐEDZŐVEL ÉS BOCSÁNATOT KÉRT A NAPOKBAN TÖRTÉNT INCIDENSEKÉRT

Bukta, balhé és kirúgások fellegvári módra

Kettőn állt a vásár. Marius Șumudică jó ideig ellenállt, ám végül beleegyezett menesztésébe

 » „Bár a 
csapat az első 
helyet foglal-
ja el a román 
bajnokságban, 
a vezetőségnek 
más céljai voltak 
az együttes 
európai szerep-
lését illetően. A 
klub előmenetele 
érdekében a két 
fél úgy döntött, 
hogy közös 
megegyezéssel 
megszünteti 
együttműkö-
dését” – áll a 
bajnoki címvédő 
edzőelbocsátó 
üzenetében.

párharca tulajdonképpen egy héttel 
korábban, Belgrádban eldőlt, ami-
kor a kolozsváriak 4-0-ra kikaptak. 
A csütörtök esti kincses városi visz-
szavágón nem jött össze a fordítás, 
sőt a CFR 2-1-re hazai pályán is kika-
pott (Deac büntetőt is hibázott). Bár 
a csapat a Liga 1-ben jól teljesített 
– minden addigi mérkőzését meg-
nyerte –, a nemzetközi kupákban 
elszenvedett kudarcok (a Bajnokok 
Ligájából a Young Boys búcsúztatta 
Deacékat) rendkívül felbőszítették 
az újonnan indult Konferencia Li-
gába átkerült román bajnokcsapat 
tulajdonosát. Neluțu Varga már a 
mérkőzést követően megerősítette a 
bukaresti sportsajtónak, hogy me-
neszti Marius Șumudică edzőt.

Ezzel párhuzamosan videófelvétel 
látott napvilágot arról, hogy a Crve-
na Zvezda elleni találkozót követően 
dulakodás robbant ki a CFR öltözője 
közeli egyik helyiségben. Nem a játé-

kosok között robbant ki verekedés, 
hanem Ionuț Ivașcu, a klub jogásza 
és Viorel Boncoi gyúró között, amibe 
a klub biztonsági szolgálatának tag-
jai is belekeveredtek. Pénteken ki-
derült, hogy a tulajdonos nem csak 
a szakmai stábot, hanem a klub tel-
jes vezetőségét kirúgta, élen Marian 
Copilu klubelnökkel.

Ionuț Ivașcu bántalmazott fél-
ként feljelentést tett: a rendőrség 
pénteken megerősítette, hogy bűn-
vádi eljárást indított a verekedés 
ügyében. Egyébként a Gsp Live 
műsorában Costin Ștucan műsor-
vezető azt állította, hogy informá-
cióik szerint Neluțu Varga azzal a 
szándékkal küldte az öltözőkhöz 
testőreit, hogy megverjék Marian 
Copilu klubelnököt és Ionuț Ivașcu 
jogászt. Az ott tartózkodó játéko-
sok közbe akartak lépni, a dula-
kodásban pedig Denis Ciobotariu 
futballistát ököllel arcon csaphatta 
az egyik testőr – írta a Gsp.

Pénteken a csapathoz három hó-
nappal ezelőtt érkezett Marius Șu-
mudicát és a játékosokat be sem 
engedték a Gépész utcai stadionba a 
délelőtti edzésre, amelynek időpont-
ját Neluțu Varga 17 órára tetette át. 
Csakhogy Marius Șumudică pénte-
ken közölte, nem mond le: véleménye 
szerint nincs miért, hiszen vezetik a 
bajnokságot, és a nemzetközi poron-
don is folytatják a szereplést. A Gsp 

információi szerint a klub és a tréner 
között kötött szerződés szerint egyol-
dalú felbontás esetén 250 ezer eurót 
kell kapnia Șumudicának, ám közös 
megegyezéssel már ingyen távozhat.

Köszönet és bocsánatkérés
A Kolozsvári CFR végül szombat este 
kiadott közleményében megköszön-
te Marius Șumudică munkáját, beje-
lentve, hogy a felek közös megegye-
zéssel döntöttek a csapat kispadjára 
júniusban leült vezetőedző szerző-
désének felbontásáról. „Bár a csa-
pat az első helyet foglalja el a román 
bajnokságban, a vezetőségnek más 
céljai voltak az együttes európai sze-
replését illetően. A klub előmenetele 
érdekében a két fél úgy döntött, hogy 
közös megegyezéssel megszünteti 
együttműködését” – áll a bajnoki 
címvédő elbocsátó üzenetében.

A Kolozsvári CFR ezt megelőzően 
egy másik közleményében bocsá-
natot kér valamennyi szurkolójától, 
játékosától, partnereitől a sajtó kép-
viselőitől és a „CFR-es család minden 
tagjától a klub néhány illetékese kö-
zött az Európa Liga-meccset követően 
történt incidensért.” „Ilyen inciden-
sek nem jellemeznek bennünket, 
elhatárolódunk az ilyen akcióktól, 
amelyek nem válnak a CFR-hez ha-
sonló klub becsületére. A stadionban 
kirobbant konfl iktusnak semmi köze 
a csütörtök esti mérkőzés eredményé-
hez, és nem árnyékolja be csapatunk 
elmúlt években elért, megkérdőjelez-
hetetlen sportteljesítményeit” – szö-
gezi le a klub vezetősége, hozzátéve, 
hogy az ominózus incidens érintettje-
inek „problémái” személyes jellegűek 
voltak, és ezeket másképp kellett vol-
na lerendezniük. A klub ugyanakkor 
belső kivizsgálást indított a történtek 
kapcsán, és meghozzák a „szükséges 
intézkedéseket a felelősök ellen a sze-
rencsétlen eset következményeinek 
csökkentése érdekében”.

Bár a bukaresti sportsajtó már 
csütörtök óta tudni véli, hogy a Ko-
lozsvári CFR a tavaly novemberben 
menesztett Dan Petrescut kívánja 
visszacsábítani a kispadra, hivatalos 
tájékoztatás tegnapig nem érkezett 
az új vezetőedző kilétéről. A bajnoki 
címvédő lapzárta után az FCSB ellen 
lépett pályára a Gépész utcában a 
Liga 1 hetedik fordulójában.
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Európai folytatás

A Kolozsvári CFR az első alkalom-
mal kiírt labdarúgó-Konferencia 
Liga 32 csapatos csoportkörében 
folytatja nemzetközi szereplését. 
Az erdélyi együttes a második 
kalapból várta a pénteki isztambuli 
sorsolást, amelyen kiderült, hogy 
a D csoportban az AZ Alkmaar 
(holland), a Jablonec (cseh) és a 
Randers (dán) lesz a fellegváriak 
ellenfele. A nyolc négycsapatos 
csoportból az elsők a nyolcaddön-
tőbe jutnak, míg a második helye-
zettek az Európa-ligából érkező 
nyolc csoportharmadikkal talál-
koznak majd a 16 közé jutásért, 
onnantól pedig egyenes kieséses 
rendszerben folytatódik a sorozat.

Az Európa-liga és a Bajnokok Ligája csoportjai

Európa Liga, A csoport: Olympique Lyon, Glasgow Rangers, Sparta Prága, 
Bröndby. B csoport: AS Monaco, PSV Eindhoven, Real Sociedad, Sturm Graz. 
C csoport: Napoli, Leicester City, Szpartak Moszkva, Legia Varsó. D csoport: 
Olimpiakosz, Eintracht Frankfurt, Fenerbahce, Antwerpen. E csoport: Lazio, 
Lokomotiv Moszkva, Olympique Marseille, Galatasaray. F csoport: Braga, 
Crvena zvezda, Ludogorec, Midtjylland. G csoport: Leverkusen, Celtic, Betis, 
Ferencváros. H csoport: Dinamo Zágráb, Genk, West Ham United, Rapid Bécs.
BL, A csoport: Manchester City, PSG, Leipzig, Bruges. B csoport: Atlético Mad-
rid, Liverpool, Porto, Milan. C csoport: Sporting, Dortmund, Ajax, Besiktas.
D csoport: Internazionale, Real Madrid, Sahtar Doneck, Sheriff  Tiraszpol. 
E csoport: Bayern München, Barcelona, Benfi ca, Dinamo Kĳ ev. F csoport: 
Villarreal, Manchester United, Atalanta, Young Boys. G csoport: Lille, Sevilla, 
Salzburg, Wolfsburg. H csoport: Chelsea, Juventus, Zenit, Malmö.

Oda a Rapid veretlensége

Liga 1, az alapszakasz 7. fordulójának eredményei: FC 
Voluntari–Chindia Târgoviște 2-1, U Craiova 1948 SA–
Konstancai Farul 1-1, Bukaresti Dinamo–FC Argeș Pitești 
0-2, Bukaresti Rapid–Craiovai U 1-2. A Sepsiszentgyör-
gyi Sepsi OSK–FC Botoșani és a Kolozsvári CFR–FCSB 
mérkőzés lapzárta után ért véget. A mai program: 18 
órától Academica Clinceni–CS Mioveni, 21-től Medgyesi 
Gaz Metan–Aradi UTA.

 » KRÓNIKA

A Ferencváros labdarúgócsapa-
ta a Bayer Leverkusen (német), 

a Celtic (skót) és a Real Betis (spa-
nyol) együttesével került egyazon 
csoportba az Európai-liga főtáblájá-
nak pénteki isztambuli sorsolásán. 
A G jelű kvartett akár zöld-fehér-
nek is nevezhető, hiszen a magyar 
bajnokon kívül a Celticnek és a Be-
tisnek is ezek a színei. A Bajnokok 
Ligája rájátszásából az EL-be került 
budapestiek sorozatban harmadik 
alkalommal indulnak európai kupa-
sorozat főtábláján, 2019-ben és idén 
az Európa-ligában, tavaly a Bajno-

kok Ligája csoportkörében voltak 
érdekeltek. Idén a svájci Young Boys 
ütötte ki őket a BL-főtábla kapujá-
ban. A csoportkör szeptember 16-án 
kezdődik. A nyolc négycsapatos cso-
portból az elsők a nyolcaddöntőbe 
jutnak, míg a második helyezettek 
a Bajnokok Ligájából érkező nyolc 
csoportharmadikkal találkoznak 
majd a 16 közé jutásért, onnantól 
pedig egyenes kieséses rendszerben 
folytatódik a sorozat. A nemzetkö-
zi kupaszereplés a csoportharma-
dikok számára sem ér véget, ezek 
a csapatok ugyanis a Konferencia 
Liga egyenes kieséses szakaszába 
kerülnek át.

Európa-liga: nehéz „zöld-fehér” csoportban a Ferencváros

 » A Bayer 
Leverkusen, 
a Celtic és a 
Real Betis lesz 
a Ferencváros 
ellenfele az Euró-
pa-liga csoport-
körében.




