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• Félidőnél tart a román élvonalbeli labdarúgó-bajnokság alapszakasza, 
a statisztikák alapján pedig megnéztük, milyen tanulságokat lehet levonni 
az első 15 fordulóból. Kiveséztük a Sepsi OSK várakozáson aluli menetelé-
sét, a háromszékiek a kevésbé sikeres bajnoki szereplést egy újabb emlé-
kezetes kupaszerepléssel feledtethetik.

OR B Á N Z S OLT

B ár az elmúlt időszakban a 
válogatottak voltak főszerep-
ben, a vébéselejtező érdemi 

részének lezárultával minden visz-
szatér a rendes kerékvágásba a fut-
ballvilágban. Hétvégén Európa-szer-
te újraindulnak a bajnokságok, így a 
román labdarúgó 1. Liga is. Az alap-
szakasz feléhez érkezvén a nemzet-
közi szünet jó alkalmat adott ahhoz, 
hogy a számok, statisztikák segít-
ségével kielemezzük a bajnokság 
eddigi részét, kiértékelve a csapatok 
teljesítményét. Az első 15 fordulóban 
lejátszott 120 mérkőzés már bőven 
elégséges mintaként szolgál, jelen 
írásban természetesen az élvonal 
egyedüli székelyföldi gárdájára, a 
Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK-ra ke-
rül a hangsúly, de nem feledkezünk 
meg a bajnokaspiránsokról, illetve 
azon együttesekről sem, amelyek 
valamilyen módon kiemelkedtek a 
többi közül.

Várat magára 
az első vendégsiker

Ha a 16 csapatos mezőnyből kizáró-
lag az erdélyieket nézzük, a Sepsi 
OSK–Kolozsvári CFR–Aradi UTA–
Medgyesi Gaz Metan négyesből a há-
romszékiek gyűjtötték a legkevesebb 
pontot az eddigiekben. Az OSK szur-
kolói az előző szezonban bemutatott 
szárnyalás után joggal reményked-
hettek egy újabb kiemelkedő bajnoki 
menetelésben, erre viszont jelenleg 
kevés esély mutatkozik. A felsőházi 
rájátszás ugyan nem teljesen elérhe-
tetlen, de nagyon távolinak tűnik, 
a hatodik helyezett Voluntari-tól 11 
egységre állnak a piros-fehérek, akik 
számára az év hátralévő részében a 
középmezőnybe való felkapaszko-
dás lehet egy reális cél, hogy aztán a 
februári folytatásnak nyugodtabban 
lehessen nekivágni. A teljes mezőny-
ből az október elején edzőváltáson 
átesett sepsiszentgyörgyi csapat je-
gyezte eddig a legtöbb döntetlent, 
szám szerint nyolcat, és az egyik 
legkevesebb győzelmet, mindössze 
kettőt. A különböző tabellákat bön-
gészve szembetűnő, hogy a Sepsi a 
hét bajnoki kiszállásából egyet sem 
tudott megnyerni (0–5–2), a két si-
ker egyaránt hazai pályán érkezett, 
még a nyári nyitányon az Academica 
Clinceni (2–0), nemrégiben pedig a 
Bukaresti Dinamo (4–1) ellen. Hazai 
pályán közepes, 2–3–3 a sepsiszent-
györgyiek mérlege.

A nyeretlen idegenbeli mutató 
remélhetőleg a sereghajtó Ilfov me-

gyei gárda ellen pénteken megtörik, 
és bízzunk benne, hogy hamarosan 
a 15:17-es gólkülönbség is pozitívra 
válthat. Cristiano Bergodival Aga-
novicék kezdenek újra önmagukra 
találni, az olasz edző két vereséggel 
mutatkozott be, a Voluntari elleni 
stadionavatót, majd a mindig bonyo-
lult kolozsvári vendégjátékot is elve-
szítette, de ezt követően már biztató 
eredmények érkeztek, reménykeltő 
és vállalható játékkal. Bergodinak 
megvan az esélye arra, hogy emléke-
zeteset alkosson a Román Kupában, 
ahol a Sepsi előbb a Konstancai Fa-
rult (még Leo Grozavu vezetésével), 
majd az FC U Craiovát is egygólos 
meccsen búcsúztatta idegenben. 
Hasonló eredményt a Chindia Târ-
goviște ellen is el tudnánk képzelni 
a december eleji negyeddöntőben, 
s ha sikerül túljutni a Dâmbovița 
megyeieken is, akkor az OSK-t már 
csak egy lépés választaná el a két 
kiírással korábbi bravúrtól, amikor 
is a székelyföldi csapat kupadöntőt 
játszhatott.

Visszatérve a bajnokságbeli sta-
tisztikákra, érdekesség, hogy a Sep-
si OSK 31 sárga és nulla piros lappal 
az előkelő második helyet foglalja el 
a fairplay-tabellán, amely alapján 
csak a Farul (22 sárga, 1 piros) játszott 
sportszerűbb futballt a háromszéki-
eknél. Az első hatban találjuk még 
a Kolozsvári CFR-t, az Aradi UTA-t, 
az FC Argeșt és az U Craiovát, míg 
az utolsó három pozíciót Medgyes 
és két bukaresti csapat, a kiesőjelölt 
Dinamo és a jelenleg playo©-helyen 
vitézkedő Rapid foglalja el. A bünte-
tők tekintetében a Sepsi OSK három 
tizenegyesből csak egyet tudott ér-

tékesíteni, viszont az ellene megítélt 
két büntetőt, Gustavóval (U Craiova) 
és Emmanuel Culióval (CFR) szem-
ben hárította Niczuly Roland, igaz, a 
„vasutasok” argentin középpályásá-
nak lövése végül pechesen bepörgött 
a gólvonal mögé. A legtöbb tizen-
egyest az FCSB és az U Craiova kapta 
az alapszakasz első felében, egyaránt 
hatot, a legtöbbet pedig a CS Mioveni 
(6) és a Clinceni (4) ellen fújták be a 
játékvezetők.

Otthon hibátlan a CFR

Az előző szezonban a felsőházi rá-
játszásban érdekelt hat együttesből 
négyet jelenleg is az élmezőnyben 
találunk. Az egyelőre várakozáso-
kon alul teljesítő Sepsi OSK-nak re-
ményeink szerint nem lesz gondja 
a kiesés elkerülésével, miközben a 
tavalyi playo© másik részvevője, a 
nyáron legatyásodott Clinceni erő-
sen a másodosztály felé kacsintgat. 
A ligát a zsinórban ötödik, összes-
ségében nyolcadik bajnoki címére 

pályázó CFR vezeti magabiztosan. A 
kolozsváriak már-már hagyományo-
san a legjobb védelemmel, ugyanak-
kor hibátlan hazai mérleggel büsz-
kélkedhetnek, ráadásul idegenben 
is csak hat pontot szórtak el, a Rapid 
és a Botoșani vendégeként. Mindezt 
úgy, hogy az európai kupák főtáblá-
ján egyedüliként képviselik a román 
futballt, viszont az első kiírásánál 
járó, harmadrangú Konferencia Li-
gában négy forduló alatt mindössze 
egy pontot zsebeltek be, így csoport-
utolsóként várják a folytatást.

Az FCSB nyolc pont lemaradással 
követi a listavezetőt, a bukarestiek-

nél több gólt eddig csak a harmadik 
U Craiova szerzett a mezőnyből, 
ám az üldözők játéka összességé-
ben nem túl meggyőző, a legvaló-
színűbbnek a CFR címvédése tűnik. 
A rendre kiélezett mérkőzéseket 
játszó Botoșani negyedik helye egy-
általán nem meglepő, a Voluntari 
és az újonc Rapid menetelése már 
annál inkább. Utóbbiak jól illuszt-
rálják, hogy a román élvonalban 
egy jó kapussal, rutinos védőkkel 
és hatékony támadójátékkal rövid 
időn belül is szép dolgokat lehet el-
érni. Másrészt a felsőházért ezúttal 
is ádáz csata várható, a góllövőlista 
aktuális éllovasát adó Farul, a stabi-
lan teljesítő UTA, de akár még az FC 
Argeș is bekerülhet az első hatba.

Fordulónként egy edzőváltás

Egyáltalán nem meglepő, mégis ag-
gasztó adat, hogy a tél beköszöntéig 
az első ligás csapatok fele legalább 
egy alkalommal már edzőt váltott 
– George Becali, az FCSB hírhedt 
tulajdonosa már két trénert is „el-
fogyasztott”. Bár az edzőváltás sok 
esetében indokolt és szükséges, 
nem segít az 1. Liga megítélésén, 
hogy a megbízott edzői kinevezé-
seket is beleszámítva átlagosan ki-
jön a fordulónkénti egy edzőváltás 
a bajnokságban. A szezonkezdet 

óta Marius Croitoru (Botoșani), Mi-
hai Iosif (Rapid), Liviu Ciobotariu 
(Voluntari), Gheorghe Hagi (Farul), 
Bálint László (UTA), az Andrei Pre-
peliță–Mihai Ianovschi páros (FC 
Argeș), Emil Săndoi (Chindia) és 
Alexandru Pelici (Mioveni) tudta 
megőrizni az állását.

A végére következzen néhány 
érdekes összevetés a legutóbbi és a 
mostani idény között! A statisztikák-
ban meg±gyelhető, hogy az első 15 
forduló viszonylatában visszaesett 
a gólok száma: míg az előző kiírás-
ban eddig a szakaszig 304 találatot 
jegyeztek, addig most 254-nél tar-
tunk, ami 2,12-es meccsenkénti gól-
átlagnak felel meg. A gólok közel 40 
százaléka légiósok nevéhez fűződik, 
ami nagyjából megegyezik az eddigi 
tendenciával, büntetőkből viszont 
kevesebb találat született: a 2020/21-
es szezon első 15 fordulójában 47, 
ezúttal pedig 26. A hazai győzelmek 
száma 42-ről 52-re emelkedett, ami 
bizonyára azzal is összefüggésben 
van, hogy míg az előző szezon nagy 
részében a mérkőzések zárt kapuk 
mögött zajlottak, a jelenlegi idény 
elején a nézők egy ideig visszatér-
hettek a lelátókra. Értelemszerűen 
ezzel a vendéggyőzelmek száma is 
csökkent, 45-ről 38-ra, míg a döntet-
lenek száma nagyjából megegyezik 
a tavalyival (33–30).

Távol a felsőház, fókusz a kupán
Az alapszakasz visszavágói kezdődnek a labdarúgó 1. Ligában
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Statisztikák az első 15. fordulóból

Lejátszott meccsek száma: 120
Gólok száma: 254 gól (2,12 gól/meccs) 
Legnagyobb különbségű hazai győzelem: FCSB–Dinamo 6–0
Legnagyobb különbségű vendéggyőzelem: Academica Clinceni–Aradi 
UTA 0–3 és Bukaresti Dinamo–Kolozsvári CFR 0–3 
Legtöbb gól egy bajnokin: U Craiova–CS Mioveni 5–2
Leghosszabb győzelmi sorozat: CFR és FCSB – 7–7 meccs 
Leghosszabb veretlenségi sorozat: FCSB – 8 meccs 
Leghosszabb győzelem nélküli sorozat: Academica Clinceni – 15 meccs
Leghosszabb vereségsorozat: Bukaresti Dinamo – 7 meccs 
Legtöbb néző: FCSB–Dinamo 36 147
Átlagnézőszám: 3739




