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„Vezérskalpot” gyűjtött a 
Rapid a hazai élvonalbeli 
labdarúgó-bajnokságban, 
amikor házigazdaként 2-0-ra 
legyőzte vasárnap este a 
címvédő Kolozsvári CFR-t. 
A „vasutasrangadó” előtt az 
UTA is növelte pontjai szá-
mát az összetettben.
» V. NY. R.

A Rapid nyerte a „vasutas-
rangadót” a hazai élvo-
nalbeli labdarúgó-bajnok-

ságban: a giulești-i együttes 
Mioveni-ben fogadta vasárnap 
este a Kolozsvári CFR-t, és 2-0-ra 
legyőzte. A címvédő fellegvária-
kat edző Dan Petrescu elismer-
te, hogy ezen az összecsapáson 
hiányzott belőlük a harciasság. 
„Meglepett, mert az elmúlt két 
hét során hatékonyan készül-
tünk, jól mutatott a csapat, de 
jött a tétmeccs, és mintha teljesen 
az ellenkezőjét mutattuk volna, 
mint az edzéseken” – nyilatko-
zott. Nem leplezte a történtek mi-
atti bosszússágát, de elmondása 
szerint elsősorban önmagára ha-
ragszik, azon túlmenően pedig a 
teljes keretre. „Kimondottan elé-
gedett voltam a felkészüléssel, 
arra számítottam, hogy javul a 
játékunk, de épp az ellenkező-
je történt. El fogok beszélgetni a 
fi úkkal. Nem lehetünk legyőzhe-
tetlenek, de ennél sokkal jobb-
nak kell lennünk. Nem okolha-
tunk senkit, sem a játékvezetőt, 
sem a játékfelületet, sem az idő-
járást. Számomra minden egyes 
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„Vakvágányon” a Kolozsvári CFR

Kisakkozták. A Rapid „kisiklatta” a CFR-t a Liga 1-ben

» „Nem 
lehetünk legyőz-
hetetlenek, de 
ennél sokkal 
jobbnak kell 
lennünk. Nem 
okolhatunk 
senkit, sem a já-
tékvezetőt, sem 
a játékfelületet, 
sem az időjá-
rást. Számomra 
minden egyes 
mérkőzés fontos, 
de most ennyire 
voltunk képe-
sek” – fogalma-
zott a mérkőzést 
sugárzó tévétár-
saságok mikro-
fonja előtt Dan 
Petrescu.

mérkőzés fontos, de most ennyire 
voltunk képesek” – fogalmazott a 
mérkőzést sugárzó tévétársaságok 
mikrofonja előtt Petrescu.

A Mihai Iosif edzette Rapid Ad-
rian Bălan duplázása révén nyert, 
ugyanakkor stratégiájuk nagyban 
hasonlított a CFR-től megszokott-
hoz, azaz hermetikusan lezárt vé-
dekezésre fektették a hangsúlyt, és 
az ellenfél hibáit kihasználva „bün-
tettek”. Az előnyük az 56. percben 
lett kétgólos, de a fővárosiak szak-
vezetője épp azt követően kezdett 
el izgulni. „Mintha jobban féltem 
volna 2-0-nál, 1-0-nál nem aggód-
tam. Eszembe jutottak a Sepsi OSK 
és az UTA elleni mérkőzéseink, 
amikor 2-0-s vezetést követően lett 
döntetlen a végeredmény. De most 
minden sikerült” – mondta.

A Rapid tizenkét forduló után 21 
pontnál tart az összetettben, a Ko-

lozsvári CFR pedig 30 ponttal ma-
radt. Utóbbi továbbra is élen áll az 
összetettben. Három pontot gyűjtött 
vasárnap az UTA is, amelyik 1-0-ra 
múlta felül Aradon a Craiovai U 1948-
at. Bálint László edző a siker ellenére 
még nem elégedett a játékukkal, meg-
látása szerint a szerencse is közreját-
szott Roger győzelmet érő góljában. 
„Fontosnak tartottam, hogy a játéko-
sok megértsék: a játékunkat a gyep-
szőnyeg állapotához kell igazítanunk. 
Köszönöm ugyanakkor a szurkolók 
támogatását. Minden egyes alkalom-
mal különleges hangulatot teremte-
nek, és még ha csak a stadion befo-
gadóképességének felében lehettek 
drukkerek, így is fantasztikus volt” 
– mondta a szakember. Ez volt amúgy 
az első olyan mérkőzés a Neuman 
Ferenc-stadionban, ahol a névadó 
ülő bronzszobra már a tribünön volt 
elhelyezve. Ismeretes, hogy azt a he-
lyi alpolgármester kezdeményezésére 
készítették, ugyanakkor az UTA ultrái 
az áthelyezését kérik, mert szerintük 
méltatlan a báró emlékéhez.

Az UTA 20 pontnál tart az össze-
tettben. Ideiglenesen megelőzte a 
Craiovai Univesitateát, ám az csak 
lapzártánk után fogadta a Clinceni-t
a 12. fordulóban, mint ahogyan a 
Botoșani–Chindia összecsapást is 
tegnap késő délután játszották.

A következő etapban a Rapid a 
Dinamo vendégeként játszik ranga-
dót, az UTA a Clinceni vendége lesz, 
miközben a Kolozsvári CFR a Sepsi 
OSK-t fogadja. A fellegváriaknak 
azonban még a háromszékiek elleni 
bajnoki meccs előtt rendezni kell a 
soraikat, hiszen csütörtökön 22 óra-
kor az AZ Alkmaar együttesével ját-
szanak a Konferencia Liga csoport-
körének harmadik fordulójában.
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» GERGELY IMRE

T izenkét mérkőzés után a Gyergyói 
Hoki Klub áll az élen a jégko-

rong-Erste Ligában. Sorozatban hét 
meccset nyertek meg a piros-fehérek, 
ennek ellenére Szilassy Zoltán veze-
tőedző elmondta, hogy még nincs 
készen a csapata, és látják azokat a 
pontokat, ahol még javulniuk kell. 
„Nagyon tetszik az egészben, hogy 
a csapat karaktere fejlődőképes, aki 
lehetőséget kap, az elfogadja a szere-
pet, ami rá van bízva, és megpróbál 

az adott keretek között jól teljesíte-
ni. Tisztában van azzal mindenki, 
hogy egy ilyen hosszú szezont nem 
lehet így végigfutni, így biztosan 
lesz majd gödör is, amibe süllyedni 
fogunk, de ez a karakter segíteni fog 
majd akkor” – fogalmazott a törté-
nete legjobb időszakát élő hargitai 
együttes szakvezetője. Szilassy, be-
vallása szerint, nem a tabellát nézi, 
hanem a csapata fejlődését. Vannak 
győzelmek, ami után lehet mérgelőd-
ni, és lehet olyan vereség is, amely 
után relatíve elégedettek lehetnek – 

mondta. „Továbbra is az a cél, hogy 
az alapszakaszban az első négyben 
végezzünk, de még nem tartunk ott, 
hogy erről kelljen beszélni” – jegyez-
te meg. További erősítést nem tervez-
nek, Szilassy elégedett a keretével és 
annak létszámával.

Az erőviszonyok már elég jól kiraj-
zolódtak, hiszen az Erste Liga első és 
hatodik helyezettje között már 7 pont 
a különbség. Az összetettben máso-
dik helyen álló Csíkszeredai Sport-
klubnak hasznára vált az edzőváltás, 
a Ferencváros azonban ingadozó for-

mát mutat, viszonylag simán kapott 
ki Gyergyószentmiklóson és Csíksze-
redában, de aztán vasárnap 4-0-ra 
„kiütötte” a Brassót. A barcaságiak 
számára pedig semmiképpen nem 
jó jel, hogy az igazán komoly riváli-
saiktól (GYHK, Sportklub, FTC) sor-
ban kikaptak. Az említettek mellett 
az UTE és MAC tartozik még az első 
hathoz. Utóbbi ugyan hosszabbítás 
után kikapott az újpestiektől, de ed-
dig csak kilenc meccset játszott, és 
már 21 pontnál tart a tabellán – hét 
ponttal marad el a GYHK-tól.

Gyergyóiak állnak a jégkorong-Erste Liga élén

» „Nagyon 
tetszik az egész-
ben, hogy a 
csapat karaktere 
fejlődőképes” – 
mondta Szilassy 
Zoltán.

» RÖVIDEN

Skóciában játszik a Fradi 
az Európa Ligában
A Ferencváros és a Celtic Glas-
gow skóciai összecsapása nyitja 
meg ma 17.30-tól a labdarú-
gó-Európa Liga 3. fordulóját. 
Az összecsapást azért rendezik 
csütörtök helyett kedden, mert 
a skót fővárosban az ENSZ 
éghajlatváltozási konferenci-
át tart. A G csoport Real Betis 
(spanyol)–Bayer Leverkusen 
(német) összecsapása a megszo-
kott csütörtöki játéknapon lesz. 
Addig a négyesben a Bayer és a 
Betis egyaránt 6 ponttal állnak 
az élen, a Fradi és a Celtic pedig 
még nem gyűjtöttek pontokat. 
Ma és holnap rendeznek ugyan-
akkor Bajnokok Ligája-mérkőzé-
seket is. Ma többek között Atlé-
tico Madrid–Liverpool párosítás 
szerint játszanak a B négyesben, 
de lesz Ajax–Borussia Dortmund 
(C csoport) találkozó is, a főtábla 
meglepetéscsapata, a Sheriff  
pedig a Internazionale vendége 
lesz a D kvartettben.

Megtörte a Dortmund 
veretlenségét a Bukaresti CSM
A Bukaresti CSM női kézilabda-
csapata 25-22-re legyőzte vasárnap 
este az addig veretlen Borussia 
Dortmundot a Bajnokok Ligája A 
csoportjának negyedik forduló-
jában. A román bajnok 4 pontnál 
tart az összetettben, és előrelépett 
a nyolcaddöntőt jelentő hatodik 
helyre. A Podravkát és a Bu-
ducsnoszt előzte meg. Az élen a 
Rosztov Donnak és a Ferencváros-
nak is egyaránt 6 pontja van. Az 
Esbjerg és a Dortmund 5, a Brest 
pedig 4 pontnál tartanak. A B 
csoportban a Győri ETO hibátlan 
mérleggel, nyolc pontot gyűjtve 
áll az élen. Az eggyel kevesebb 
meccset lejátszó Metz 6, a Vipers, 
az Odense és a CSZKA Moszkva 4 
pontnál tartanak.




