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urprize-surprize pentru pretendentele la
titlul național la fotbal în acest an! După
aproape 30 de ani în care a fost principala
reprezentantă a României în Europa,
Steaua se vede acum egalată în clasamentul
coeficienților UEFA de CFR Cluj, iar șefii
din Gruia și-au propus chiar să-i depășească
pe bucureșteni în ierarhie.
CFR Cluj și Steaua, aflate pe poziția a
69-a, cu 24.964 puncte UEFA strânse în 5
ani, sunt urmate în ierarhia coeficienților
de Unirea Urziceni (locul 97), FC Vaslui
(locul 108) și Dinamo (126). Poziția din
acest clasament le oferă mai mult ca sigur
celor două echipe statut de cap de serie
în preliminariile Europa League și sunt
șanse mari ca situația să se păstreze și în
play-off-ul campioanelor în Champions
League. Deocamdată, atât clujenii, cât și
steliștii au debutat cu dreptul în cupele
europene. Cotată cu a patra șansă într-o
grupă din care mai fac parte Manchester
United și Galatasaray, CFR Cluj s-a impus
spectaculos la Braga, în fața lui Sporting,
scor 2-0. Pe 2 octombrie, la Cluj va veni
Manchester United, care a câștigat cu

1-0 meciul cu Galatasaray. Atacantul
Wayne Rooney va fi apt de joc până
atunci. Programul meciurilor CFR-ului
în Liga Campionilor va continua pe 23
octombrie cu Galatasaray în deplasare, pe
7 noiembrie - returul, pe 20 noiembrie
vizita lui Sporting Braga în Ardeal, iar pe 5
decembrie returul cu Manchester United.
În ce o privește, în grupa E a Europa
League, Steaua București a terminat la
egalitate, 2-2 (1-1 la pauză), cu formația
germană VfB Stuttgart. Vedad Ibisevic
(min. 5) și Georg Niedermeier (min. 85)
au marcat pentru gazde, iar Alex Chipciu
(min. 6) și Raul Rusescu (min. 80 - din
penalty) au înscris pentru oaspeți.
Tătărușanu a salvat două goluri, în fața
lui Ibisevic și Harnik (min. 90). Steliștii
s-au declarat mulțumiți de rezultatul de
egalitate, recunoscând însă că s-au lăsat
dominați clar de germani în ultimele zece
minute ale partidei. De partea cealaltă,
antrenorul nemților, Bruno Labbadia, nu
s-a mirat că românii au oferit o replică
atât de consistentă. Steaua va juca
următorul meci acasă, pe 4 octombrie,
cu FC Copenhaga. (E.O.)
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