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» RÖVIDEN

Ünnepeltek a kolozsvári
„századosok”
Kolozsvár futballklubjai ünnepel-
tek tegnap „születésnapot”: az 
élvonalban szerepelő CFR alapítása 
114., az Universitatea pedig 102. 
évfordulóját. A CFR 1907-ben, Ko-
lozsvári Vasutas Sport Clubként jött 
létre, a város harmadik, Románia 
tizedik labdarúgócsapataként. Hét 
országos bajnoki cím, négy Román 
Kupa és négy Román Szuperku-
pa szerepel a dicsőséglistáján. A 
2012–2013-as szezonban, a Bajno-
kok Ligája csoportkörében gyűjtött 
10 pontja máig rekordnak számít a 
hazai porondon, de hasonlóképp a 
2019–2020-as Európa Liga idény-
ben, a főtáblán szerzett 12 pontja 
is a legjobb romániai alakulattá 
teszi. A Liga 2-ben szereplő „egyete-
misták” 1965-ben nyertek Román 
Kupát, de további négy döntőt 
is játszottak történetük során. A 
hazai élvonalbeli bajnokságban 
1933-ban a második, ’72-ben 
pedig a harmadik helyen zártak. 
Évfordulójukat tegnap a pályán 
ünnepelték, lapzártánkkor ugyanis 
a Steauával játszottak idegenben 
a másodosztályos pontvadászat 
14. fordulójában. Az Universitatea, 
mint ismeretes, feljutásra pályázik 
a másodosztályban, ahol az élme-
zőnyben szerepel.

Lehet szavazni az Év játékosára
A Nemzetközi Labdarúgó Szövet-
ség (FIFA) nyilvánosságra hozta 
annak a 11 férfi  labdarúgónak a 
nevét, akik közül kikerül majd a 
2021-es Év játékosának győztese. 
Egy szakmai testület választotta 
ki a jelölteket, akikre december 
10-éig lehet szavazni az interneten. 
A hármas szűkített listát jövő év 
elején közlik, a díjátadó gála pedig 
január 17-én lesz. A 2021-es FIFA 
Év játékosa jelöltek névsora: Karim 
Benzema (francia, Real Madrid), 
Kevin De Bruyne (belga, Manches-
ter City), Cristiano Ronaldo (portu-
gál, Juventus/Manchester United), 
Erling Haaland (norvég, Borussia 
Dortmund), Jorginho (olasz, 
Chelsea), N’Golo Kanté (francia, 
Chelsea), Robert Lewandowski 
(lengyel, Bayern München), Kylian 
Mbappé (francia, PSG), Lionel Mes-
si (argentin, FC Barcelona/PSG), 
Neymar (brazil, PSG), Mohamed 
Szalah (egyiptomi, Liverpool).

Az élbolyban maradt
a Gyergyói HK
A Gyergyói Hoki Klub kétgólos 
hátrányból fordítva, 4-2-re győzte 
le a vendég UNI Győr ETO HC 
együttesét a jégkorong-Erste Liga 
alapszakaszának hétfői mérkőzé-
sén. Az első harmadban semmi 
sem jött össze, a másodikban 
egyenlített, a harmadikban pedig 
megfordította az állást a hargitai 
alakulat. A GYHK ma ismét pályára 
lép, Csíkkarcfalván a Sapientia U23 
csapatának vendége lesz a román 
bajnokságban, pénteken pedig jön 
a szezon második székely rangadó-
ja, amikor a Csíkszeredai Sportklu-
bot fogadják az Erste Ligába és a 
hazai pontvadászatba is beszámító 
találkozón. Az Erste Ligában jelen-
leg a Sportklub vezet az Újpest, a 
Gyergyó és a Ferencváros előtt. A 
Brassói Corona csak a hatodik az 
alapszakasz összetettjében.

» H. B. O.

Váratlan lépésre szánta el magát a 
Marosvásárhelyi VSK női vízilab-

dacsapata: a 2021–2022-es szezonban 
szinte kizárólag ifj úsági játékosokkal 
benevezett a felnőtt országos bajnok-
ságba, ahol a tapasztalatszerzés és a 
fejlődés a kiemelt célja.

A marosvásárhelyi játékosok hat 
éve különböző korcsoportokban 
játszottak, 2019-ben megnyerték a 
korosztályos bajnokságot, tavaly 
pedig a járvány okozta nehézséget 
is leküzdve a harmadik helyet sze-
rezték meg az U17-es és a másodikat 
az U19-es bajnokságban. Tehetsé-
ges vízilabdázókkal a keretben a 
VSK-nál elérkezettnek látták a pil-
lanatot, hogy ezzel a fi atal csapattal 
benevezzenek az élvonalbeli baj-
nokságba, ahol jóval tapasztaltabb 
ellenfelekkel, a három bukaresti 
klubbal, a Steauával, a Rapiddal és 
a Dinamóval mérkőznek meg. A ma-
rosvásárhelyi csapat az első fővárosi 
tornán oda-vissza vágós alapon le-
játszotta első bajnoki mérkőzéseit, 
amelyeken nagyarányú különbsé-
gekkel maradt alul, de ennek elle-
nére Cristian Ispir vezetőedző úgy 
véli, nagyon jó úton haladnak. „Egy 
nagyon ügyes, tehetséges játékosok-
ból álló generációnk van, nagyon 
oda kell fi gyelnünk rájuk. A felnőt-
teknél számunkra nagyon nehéz, 
mert csak egyetlen felnőtt korosztá-
lyú játékosunk van, a többiek mind 
ifj úságiak. Mérkőzésről mérkőzésre 
egyre jobban játszottunk, minden-
kit lenyűgözött a teljesítményünk. 
Bátraknak neveztek, amiért vállal-

tuk a szereplést a felnőtteknél” – 
mutatott rá Cristian Ispir. Kiemel-
te, nagyon fontos számukra, hogy 
minél több meccsük legyen, mert 
elsődleges céljuk az éremszerzés az 
U19-es bajnokságban, ezért nagyon 
hasznosak a felnőtteknél lejátszott 
percek. „Természetesen, ha a keret 
egyben marad, két-három év múlva, 
néhány erősítéssel már ütőképesebb 
csapatot alkothatunk a felnőtteknél 

is. Egyelőre nagyon kell fi gyelnünk 
a jelenlegi keretre” – közölte a veze-
tőedző.

A felnőtt pontvadászat első torná-
ján amúgy a VSK 26-6-ra és 15-6-ra 
kapott ki a Steauától, a Rapid 30-10 
és 21-9-re, a Dinamo pedig 13-8 és 11-
5-re győzte le. A Steaua–Rapid mecs-
csek 13-6 és 12–10-re, a Rapid–Dina-
mo 6–6 és 9–6-ra, a Steaua–Dinamo 
7–8 és 5–4-re végződtek.

A felnőttek között fejlődne a Marosvásárhelyi VSK

» „A felnőttek-
nél számunkra 
nagyon nehéz, 
mert csak egyet-
len felnőtt korosz-
tályú játékosunk 
van, a többiek 
mind ifjúsági-
ak” – mutatott rá 
Cristian Ispir.

Hiába törlesztette adósságait 
a játékosai felé a Dinamo él-
vonalbeli labdarúgócsapata, 
mert az eredmények továbbra 
is elmaradnak a vártaktól. 
Az újabb vereséget követően 
a klub vezetői aggodalmuk-
nak és elégedetlenségüknek 
adtak hangot. 
» KRÓNIKA

T ovább tart a Dinamo kudarc-
sorozata a hazai élvonalbeli 
labdarúgó-bajnokságban: a 

csődvédelem alatt álló, nagy múl-
tú bukaresti együttes a Voluntari 
vendégeként kapott ki vasárnap 
este a 16. fordulóban. Ez volt a sze-
zonbeli tizenkettedik vereségük a 
Liga 1-ben, két győzelemmel és két 
döntetlennel 8 pontot gyűjtöttek 
eddig, amely az alapszakasz össze-
tettjében az utolsó előtti, 15. hely-
hez elegendő. Négy ponttal előzik 
meg az eddig még nyeretlen Clin-
ceni gárdáját, de hat pont a hátrá-
nyuk az újonc Craiovai U 1948-cal 
szemben.

A Dinamót edző Mircea Rednic 
csalódott volt az újabb kudarc 
miatt, mert meglátása szerint ta-

AGGASZTÓNAK TARTJÁK A HELYZETET A NAGY MÚLTÚ BUKARESTI FUTBALLCSAPAT VEZETŐI

Mélyrepülésben a Dinamo

Meccsről meccsre egyre jobban játszottak a marosvásárhelyiek

» „Aggódok, és 
nagyon elége-
detlen vagyok. 
A játékosoknak 
kötelessége van 
a szurkolók és a 
szakmájuk felé. 
Talán egyesek 
volt játékosok, 
hiányzik belőlük 
a nyerni akarás. 
A csapat erőtlen, 
pedig Rednic 
edzései nagyon 
jók, az ügyveze-
tés pedig napra-
kész a fi zetések-
kel” – mondta 
Iuliu Mureșan.

nítványai játékában látszik a fejlő-
dés, nagy erőfeszítéseket tesznek, 
de sokkal felelősségteljesebben 
kellene futballozniuk, az egyéni 
megmozdulások helyett inkább a 
csapategységre kellene összpon-
tosítaniuk. Meglátása szerint soro-
zatos hibákat vétettek, miközben 
ellenfelük legyőzte őket homoge-
nitásával, begyakorolt mozdula-
taival. A klub megbízott vezetője, 
Iuliu Mureșan ugyanakkor aggasz-
tónak tartja a helyzetet, hiszen ed-
dig idegenben még egyetlen pontot 
sem szereztek. „Aggódok, és na-
gyon elégedetlen vagyok. A játéko-
soknak kötelessége van a szurkolók 
és a szakmájuk felé. Talán egyesek 
volt játékosok, hiányzik belőlük a 
nyerni akarás. A csapat erőtlen, pe-
dig Rednic edzései nagyon jók, az 
ügyvezetés pedig naprakész a fi ze-
tésekkel” – mondta a sportvezető, 
hozzátéve, hogy a klub átszervezési 
tervét elfogadták, és a pontlevonást 
is elkerülték a pontvadászatban. A 
játékosok közül Gabriel Torje a lel-
kiállapotuk számlájára írja a történ-
teket, meglátása szerint nincs kellő 
önbizalmuk, erőnlétileg hiába van-
nak felkészülve, mert mintha félné-
nek a góltól. „Lelkileg a tengerszint 
alatt vagyunk. De milyen pszicho-
lógusra lenne szükségünk? Talán 

jön egy és megbolondul ő is” – nyi-
latkozott a DigiSportnak.

A Dinamo számára nem ez az 
első szezon, amely során szenved. 
Korábban a bajnoki rendszer átszer-
vezésére is „szüksége” volt annak 
érdekében, hogy elkerülje az élvo-
nalból való kiesést. Eközben a Liga 
2-ből feljutott csapatok előtte állnak 
az összetettben, a Mioveni például 
épp hétfőn győzte le 1-0-ra hazai pá-
lyán a Medgyest, és ezért 16 ponttal 
a tizenkettedik a tabellán. Az élen, 
mint ismeretes, a címvédő Kolozsvá-
ri CFR 42 ponttal áll. Mögötte FCSB 
(34), Craiovai Universitatea (28), 
Voluntari (28), Rapid (27), Botoșani 
(27), Konstancai Farul (25), UTA (25), 
Argeș FC (24), Chindia (18), Sepsi 
OSK (17) a sorrend. A Medgyes 15 
ponttal a 13. helyen áll.

Jó hír viszont az élvonalbeli lab-
darúgócsapatok számára, hogy a 
ProSport értesülései szerint a televí-
ziós közvetítési jogokat birtokló cég 
a héten utalja a jogdíj aktuális rész-
letét. Mintegy 930 ezer euróról van 
szó, amelyet szétosztanak a Liga 1 
tizenhat csapata között.

A pontvadászat amúgy pénteken 
Dinamo–Craiovai U 1948 összecsa-
pással folytatódik, de Craiovai Uni-
versitatea–FCSB rangadó is szerepel 
a 17. forduló műsorában.
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