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Robbie Williams énekes 

és a kétszeres világ-

bajnok brazil Ronaldo 

mellett Aida Garifullina 

orosz operaénekesnő 

jut szerephez a labdarú-

gó-világbajnokság ma 

délutáni megnyitóján.

A Luzsnyiki  Stadionban 
– a romániai idő sze-
rint 18.00 órakor kezdő-

dő Oroszország–Szaúd-Arábia 
mérkőzés előtt – sorra kerülő 
showműsort illetően a 44 éves 
brit zenész a Nemzetközi Lab-
darúgó Szövetség (FIFA) hon-
lapján megjegyezte, nagyon 
boldog, hogy egy ilyen különle-
ges fellépésnek köszönhetően 
térhet vissza Oroszországba.

„Sok mindent elértem már a 
karrierem során, de világbaj-
nokságot megnyitni a stadionban 
helyet foglaló 80 ezer szurkoló, 
illetve sok millió tévénéző előtt 
gyerekkori álmom beteljesülése” 
– mondta Williams.

A FIFA közlése szerint a meg-
nyitó felépítése némileg el fog tér-
ni a korábban megszokottaktól: a 
táncos látványelemek helyett ezút-
tal a zenéé lesz a főszerep, ráadá-
sul a kezdő sípszó – közép-európai 
idő szerint 18 óra – előtt mindössze 
fél órával kezdődik majd a koráb-
biaknál rövidebb műsor. Egy elem 
ugyanakkor – a labdarúgás mel-
lett a házigazda ország ünneplése 
– feltétlenül marad.

A  hazai  e lőadókat  A ida  
Garifullina képviseli. A harminc-
éves tatár származású szop-
ránénekes elmondta, soha nem 
gondolta volna, hogy részese le-
het majd egy ilyen eseménynek. 

„Egy megvalósuló álomhoz kö-
tődő szimbolikus képet fogok 
bemutatni az egész világnak” – 
árult el valamit a programjából.

„A nyitómeccs mindig szimboli-
kus, ekkor ébredsz rá, hogy ami-
re négy évet vártál, végre ismét itt 
van” – hangsúlyozta a kétszeres 
aranylabdás, a nemzetközi szövet-
ségnél háromszor a világ legjobb-
jának választott 41 éves Ronaldo, 
aki a futball által megszerezhe-
tő dicsőséget képviseli majd, azt, 
amit minden játékos szeretne elér-
ni, ezúttal orosz földön.

„Senki nem tudhatja, mit hoz 
majd az előttünk álló négy hét, 
de abban mindenki biztos le-
het, hogy emlékezetes torna vár 
ránk” – egészítette ki szavait.

A műsort az orosz Pervij Kanal 
(Channel One Russia) szervezi, a 
program kreatív igazgatója az a 
Feliksz Mihajlov, aki az eddigi hi-
vatalos események körítéséért is 
felelt, kezdve a selejtezők sorso-
lásával. A FIFA-előzetes szerint a 
megnyitó során a stadion környe-
zetében és a városban is zajlanak 
majd események.

Willie-től Zabivakáig

Minden egyes labdarúgó-vi-
lágbajnokságnak 1966 óta sa-
ját kabalája van. World Cup 
Willie volt az első kabala, ő 
az 1966-os versenykiírás al-
kalmával jelent meg. A kaba-
lák külseje a legtöbb esetben a 
rendező ország néhány jellem-
zőjét mutatta be (viselet, nö-
vényvilág, állatvilág stb). Mai 
sportoldalunkon az eddigi vé-
bék kabalafiguráit mutatjuk 
be.  Willie  – 1966, Nagy-Bri-

tannia.  Juanito – Mexikó, 
1970.  Tip és Tap  – Német-
ország, 1974.   Gauchito – 
Argentína, 1978. Naranjito  
– Spanyolország, 1982.  Pique 
– Mexikó, 1986.  Ciao – Olasz-
ország, 1990.  Striker – Egye-
sült Államok, 1994.   Footix  
– Franciaország, 1998.   Ato, 
Nik, Kaz  – Japán/Dél-Korea 
2002.  Goleo – Németország, 
2006.  Zakumi – Dél-afrikai 
Köztár saság, 2010. Fuleco – Bra-
zília, 2014.  Zabivaka  – Orosz-
ország, 2018.

Robbie Williams, Ronaldo és Aida Garifullina a megnyitón

Holnap kezdődik a 21. labdarúgó-vébé

Az Iránra kivetett gazdasá-
gi szankciók miatt a Nike nem 
biztosít futballcipőket a céggel 
amúgy szerződésben lévő és az 
oroszországi világbajnokságra 
készülő iráni labdarúgóknak.

„A szankció azt jelenti, hogy 
amerikai üzleti vállalkozásként 
jelenleg nem tudunk cipőket 
biztosítani az iráni válogatott-
nak” – fogalmazta meg közle-

ményében a sportszergyártó.
Carlos Queiroz, az irániak 

szövetségi kapitánya a helyi 
médiában „Iránnal szembeni 
sértésnek” nevezte az esetet, 
jelezte, hogy a nemzetközi szö-
vetségnél (FIFA) fognak tilta-
kozni. A portugál szakember 
kiemelte: mindössze pár nappal 
a vb-rajt előtt nem lehet ilyen 
döntést meghozni.

„Mindenki tudja, mennyire fon-
tos egy labdarúgó számára, hogy 
a saját cipőjében futballozzon” – 
hangsúlyozta Queiroz.

Az iráni csapat hivatalos mez-
szállítója az Adidas, de néhány 
játékosnak – például Szaman 
Goddosznak, az Östersund kö-
zéppályásának – az amerikai 
céggel van egyéni szerződése a 
cipőhasználatra.

A Nike nem szállít cipőt az iráni játékosoknak

Már csak egyet kell aludni, és elkezdődik a labdarú-
gó-világbajnokság. A Csíki Hírlap tippversenyének 
szelvényeit holnap délután 4 óráig kell eljuttatni szer-
kesztőségünkbe vagy feltenni postára (postabélyegző 
dátuma), az ajándékokat az FK Csíkszereda biztosítja. 
Honlapunkon, a Székelyhon.ro-n is indítottunk tipp-
játékot, ahol ugyancsak értékes díjakat lehet nyerni. 
Többek közt a legtöbb pontszámot összegyűjtő ver-

senyzőnket egyhetes görögországi utazással ajándé-
kozzuk meg (egy fő). Az idei nagy újítás, hogy minden 
felhasználónk – amellett, hogy pontjait számoljuk és 
helyezését rangsoroljuk az összesített listán – létre-
hozhat egy külön csoportot, így munkaközösségek, 
baráti és családi társaságok külön rangsorban követ-
hetik pontjaik alakulását. A tippversenyünk a követke-
ző linken érhető el: https://szekelyhon.ro/tippverseny.

Értékes nyeremények a Székelyhon tippversenyén

A FIFA áttér az Élő-rendszerre

Jelentősen átalakul a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) férfi vi-
lágranglistájának pontszámítása. A FIFA honlapján megjelent közlemény 
szerint a magyar származású amerikai sportvezető és fizikus, Élő Árpád 
által kidolgozott és az ő nevét viselő pontrendszer alapján zajlik majd a 
számítás, ahogyan a sakkozóknál is. Minden mérkőzés után kapnak vagy 
veszítenek majd pontokat a válogatottak, az eredménytől függően. A 
győzelemért egy, a döntetlenért fél pont jár, de fontosság szerint nyolc 
kategóriába sorolták a találkozókat. A legkisebb szorzóval (0,5) azok ren-
delkeznek, amelyeket nem hivatalos nemzetközi játéknapon rendeznek, 
a legnagyobbal (6) pedig a világbajnoki meccsek a negyeddöntőtől a 
fináléig. A tétmeccsek ezután többet érnek, mint a barátságos találko-
zók, az erősebb ellenfelekkel szemben több pontot lehet szerezni, de a 
pályaválasztónak és a győzelem mértékének nem lesz jelentősége. Az új 
rendszer a világbajnokság után mutatkozik be, de a csütörtökön kezdődő 
oroszországi torna eredményei már szerepelni fognak az új rangsorban.

Megnyílt a vb ajándéktárgyüzlete

Megnyílt Moszkvában a labdarúgó-világbajnokság központi ajándék-
tárgyüzlete. A hivatalos vb-termékeket árusító bolt a város központ-
jában, a Kremllel szemben, a Vörös tér túloldalán található impozáns 
GUM áruházban kapott helyet. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség 
(FIFA) tájékoztatása szerint a 232 négyzetméter alapterületű köz-
pontban a szurkolók több mint kétszáz termék közül válogathatnak.




