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Vereség az első meccsen, nehéz lesz fordítani

Szünetig bírt ellenfelével Marosoroszfalu
FORRÁS: FACEBOOK/MUREȘUL RUȘII MUNI

Kétgólos hátrányból

Labdarúgó 3. liga, osztályozó, odavágók:
Marosoroszfalui Mureșul–Vidombáki Viitorul (Brassó) 0–2
(0–0); gólszerzők: Dragoş Dumitraş (55.), Mihai Apetrei (85.).
Marosoroszfalu: Claudiu Bucin, Cătălin Bugnar, Răzvan Dan,
Florin Vasile Pop, Cosmin Marian, Gábor Raul, Marius Luca,
Răzvan Bucin, Csog Norbert, László Norbert, Mihai Ilovan.Cserék:
Gábor Csaba, Călin Dima, Florin Pop, Marius Sabău, Zsigmond Vilmos, Andrei Ormenișan, Florin Suciu.Edző: Ovidiu Mărginean.

várja a visszavágót
a Maros megyei labdarúgó 4. liga bajnoka, Marosoroszfalu.
A Brassó megyei
Vidombáki Viitorultól
szenvedett vereséget
az osztályozó párharcának első meccsén.

H

azai pályán kezdte a Mureșul a 3. ligás szereplésért zajló
küzdelem oda-visszavágós öszszecsapását. Az első félidőben
számos helyzetet dolgoztak ki
a marosoroszfalviak, de hiába uralták a játékot, nem tudtak betalálni. Szünet előtt nem
sokkal a házigazdák távoli lövése majdnem beakadt a Viitorul
hálójába, de a kapus nagy bravúrral védett. A vendégek mind-

Élvonalban maradt
a Temesvár
A Temesvári ACS Poli csapata hazai pályán aratott
egygólos sikerét követően
tegnap délután idegenben
is legyőzte az UTA csapatát a labdarúgó 1. ligában
való szereplésért rendezett
osztályozón. Eredmény, osztályozó, visszavágó: Aradi
UT–Temesvári ACS Poli 1–3
(1–2). Gólszerzők: Curtuiuș
(5. perc), illetve Bărbu (16.),
Drăghici (21.) és Henrique
(88.). A párharcot a Temesvár nyerte, kettős győzelemmel, 5–2-es összesítéssel.
Így a következő szezontól
ezen csapatok részvételével
rajtol az 1. liga: Viitorul (címvédőként), Bukaresti FCSB,
Bukaresti Dinamo, Kolozsvári CFR, CSU Craiova, Astra
Giurgiu, Jászvásári CSM
Poli, Medgyesi Gaz Metan,
FC Voluntari, FC Botoșani,
Concordia Chiajna, Temesvári ACS Poli, Bukaresti
Juventus (frissen feljutott),
Sepsiszentgyörgyi Sepsi
OSK (frissen feljutott).

Sportesemények
a televízióban
13.00 Tenisz, WTA-torna,
Birmingham, Egyesült
Királyság (Digi Sport 2)
13.30 Női kosárlabda, Európa-bajnokság, A csoport, 3. forduló:
Ukrajna–Magyarország
(M4 Sport)
18.00 Labdarúgás, Konföderációs
Kupa, Oroszország:
Ausztrália–Németország
(TVR 2, TVR HD, M4 Sport)
19.00 Labdarúgás, U21-es Európabajnokság: Szlovákia–Anglia
(Digi Sport 1)
21.00 Labdarúgás, U21-es Európabajnokság: Lengyelország–
Svédország (Digi Sport 1)

Körülbelül hatszázan szurkoltak Ovidiu Mărginean legénységének
össze két gyenge rúgással
próbálták megszerezni a vezetést. 0–0-s eredménynél vonultak be az öltözőbe a csapatok.
Pihenő után nem sokkal egy
fejes góllal vezetést szerzett a
Brassó megyei együttes, amely
igyekezett megőrizni előnyét, és
a védekezésre koncentrált. Öt

perccel a rendes játékidő lejárta előtt pedig még egyszer betalált, így magabiztos előnnyel
várja a visszavágót.
Vidombákon (Brassó közvetlen közelében fekszik a település) szombaton 17.30-kor
kezdődik a második meccs.
PÁL GÁBOR

További eredmények:
Maroshévízi Pro Mureşul (Hargita megye)–Kézdivásárhelyi
SE (Kovászna) 0–3 (0–0), CS Strehaia (Mehedini)–Voinţa
Saelele (Teleorman) 2–4 (1–1), Pescăruşul Sarichioi (Tulcea)–
Konstancai Farul (Konstanca) 2–7 (1–4), Dentaş Tărtăşeşti
(Dâmbovia)–Petrolul Ploieşti (Prahova) 0–3 (0–0), Kolozsvári U (Kolozs)–Magyarláposi Lăpuşul (Máramaros) 8–0 (4–0),
Bihardiószegi Diosig (Bihar)–Lippai Sólymok (Arad) 1–6 (1–4),
FC Avrig (Szeben)–Unirea Bascov (Argeș) 1–0 (0–0), Progresul
Spartac (Bukarest)–Voinţa Crevedia (Ilfov) 0–3 – nem rendezték meg, CS Amara (Ialomia)–Metalul Buzău (Buzău) 0–4
(0–2), Dunărea Giurgiu (Giurgiu)–Agricola Borcea (Călărași)
2–2 (2–1), Internaţional Băleşti (Gorj)–Tractorul Cetate (Dolj)
2–1 (0–0), Viitorul Dăeşti (Vâlcea)–AS Milcov (Olt) 0–0, Tasnádi
Unirea (Szatmár)–Almásgalgói Dumbrava (Szilágy) 2–1 (0–0),
Nagydemeter (Beszterce-Naszód)–Bucovina Rădăuţi (Suceava)
0–0, Sănătatea Darabani (Botoșani)–Viitorul Curiţa (Bákó) 1–0
(1–0), Victoria Traian (Brăila)–FC Gârceni (Vaslui) 4–0 (2–0),
Unirea Mirceşti (Iași)–Galaci Oelul (Galac) 1–0 (1–0), Teiul Poiana
Teiului (Neam)–CSM Focşani (Vrancea) 1–2 (0–1), Karánsebesi
Viitorul (Krassó-Szörény)–Szászsebesi Şurianu (Fehér) 1–2 (0–
0), Inter Petrilla (Hunyad)–Győrödi ACS (Temes) 1–2 (0–1).

Storck marad a szövetségi kapitány
Bernd Storck marad a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya – hozták meg
a döntést a Magyar Labdarúgószövetség elnökségi ülésén csütörtökön este.
„Az elnökség úgy döntött, ad
egy második esélyt Storcknak”
– jelentette ki az M4 Sportnak adott exkluzív interjúban
Csányi Sándor MLSZ-elnök, aki
megjegyezte, a német szakember felajánlotta lemondását az
andorrai vereséget követően, de
ő azt kérte akkor a trénertől, ezt
kifelé ne kommunikálja, ezáltal
adjon szabad kezet az elnökségnek, hogy az a felajánlása nélkül dönthessen.
A sportvezető kiemelte, az 54
éves szakvezető nemcsak szövetségi kapitányi tisztségét, hanem sportigazgatói pozícióját is
megtarthatja, ugyanis az utánpótlás-válogatottak közül az
U17-es csapat hosszú idő után
szerepelhetett Európa-bajnokságon, míg az U19-es éppen
csak lemaradt róla.
„A tavalyi felnőtt Európa-bajnokságon jó mérkőzéseket játszottunk, igazoltuk, hogy nem
véletlenül voltunk ott a kontinenstornán” – mondta Csányi
Sándor, egyúttal emlékeztetett:
Storcknak nagy szerepe volt ab-

ban, hogy a 2013 októberében
elszenvedett hollandiai 8–1-es
vereség után talpra állt a magyar
válogatott. Azt a reményét fejezte
ki, hogy most is ezt látják majd.
Közölte: mindezek ellenére nehéz döntést kellett meghoznia az elnökségnek, amely
két szempont szerint mérlegelt:
egyfelől a múltbéli teljesítményt
vizsgálta, másfelől azt, hogy
mit várhat a következő hónapokban. Kifejtette, a rendkívül
kínos andorrai vereségben sok
olyan tényező is szerepet játszott, amelyről a sajtó nem írt,
például hogy tíz stabil kerettag
sérült volt a vb-selejtező előtt.
Véleménye szerint részben ennek volt köszönhető, hogy talán
túl sok fiatalt hívott be egyszerre Storck, ezáltal hiányzott a
kellő fokozatosság.
„Kárpótolni fogjuk a drukkereket is, a következő három
hazai vb-selejtezőre egységesen 1000 forintba fognak kerülni a belépőjegyek. Akinek pedig
bérlete van, annak visszatérítjük a különbözetet” – jelentette be Csányi Sándor, aki abban
reménykedik, hogy a szurkolók
nem fordulnak el a csapattól,
visszatérnek a lelátókra, mert
támogatásuk nélkül nem lehet
sikeres a magyar válogatott.

A jövőre vonatkozó kérdésre azt válaszolta, szeretné, ha a
kapitány még intenzívebb kommunikációt folytatna a magyar
csapatokkal, és még inkább figyelembe venné edzőkollégái
véleményét. A következő mérkőzéseken szeretne előrelépést látni a csapatépítésben,
mert a legfontosabb, hogy a magyar együttes kijusson a 2020ban többek között Budapesten
megrendezésre kerülő Európabajnokságra.
Storckot 2015 márciusában
nevezték ki előbb sportigazgatónak, majd még abban az évben július 20-án megbízták a
szövetségi kapitányi teendők
ellátásával is. Irányításával a
nemzeti együttes előbb kijutott
a tavaly nyári Európa-bajnokságra, ahol a nyolcaddöntőben
búcsúzott. Az őszi világbajnoki
selejtezőmérkőzések már nem
sikerültek jól, a magyarok gól
nélküli döntetlent játszottak a
Feröer-szigeteken, majd hazai pályán 3–2-re alulmaradtak Svájccal szemben. Az igazi
mélyrepülés ezt követően kezdődött: míg Storckkal az első 17
meccsén négy vereséget szenvedett a válogatott, addig az
elmúlt négy találkozóján egyaránt kikapott, ráadásul egyet-
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Két éve Storck a kapitány
len gólt sem szerzett. A negatív
sorozat utolsó állomása a magyar futball történetének talán
legkínosabb kudarca, amikor a
többnyire amatőr játékosokból
álló Andorra 1–0-ra nyert vbselejtezőn. Storck további szerepvállalása ezt követően vált
kérdésessé, a szövetségi kapitányi megbízatása 2018. június 30-ig szól. A világbajnoki
selejtezősorozatban hat forduló alatt mindössze hét pontot
gyűjtött a magyar együttes,
amely a harmadik helyről várja a folytatást.
ZÁTYI TIBOR

Hazai siker a nyitányon
A házigazda orosz labdarúgó-válogatott kétgólos győzelmet aratott Új-Zéland csapata
felett a jövő évi világbajnokság
főpróbájának tartott Konföderációs Kupa szombati nyitómérkőzésén. A 750 millió dollárból
felépült szentpétervári stadionban közel két órával a meccs
kezdete előtt húszperces zenés,

táncos megnyitót is tartottak,
melyen Vlagyimir Putyin orosz
elnök mellett Gianni Infantino,
a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) elnöke is rövid beszédet mondott. Az eseményt
rendkívül szigorú biztonsági készültség mellett rendezték meg,
az ünnepség alatt például nem
engedték, hogy a még kint tar-

tózkodó szurkolók elfoglalják
helyüket a lelátón. A világbajnok németeken és a házigazdán
kívül a hat konföderáció – Afrika, Ázsia, Dél-Amerika, Európa,
Észak- és Közép-Amerika, valamint Óceánia – bajnoka szerepel
a tornán. Eredmény, A csoport,
1. forduló: Oroszország–Új-Zéland 2–0 (1–0), gólszerzők Boxall

(31. perc, öngól), Szmolov (69.). A
csoportnak tagja még a portugál
és a mexikói válogatott, a másik
négyesben (B csoport) pedig Németország, Ausztrália, Chile és
Kamerun szerepel. Ma délután
hat órától az Ausztrália–Németország mérkőzést rendezik, a
találkozót élőben közvetíti az
M4 Sport és a TVR2.

