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A TIPPVERSENYT TÁMOGATTÁK:

A világranglistán elfoglalt helyezések alapján a 32-

es vb-mezőny két leggyengébb csapata találkozik 

egymással ma délután a moszkvai Luzsnyiki Stadi-

onban a labdarúgó-világbajnokság nyitómérkőzé-

sén. A 18 órakor kezdődő összecsapáson a házigaz-

da orosz válogatott ellenfele a szaúdi együttes lesz.

Az oroszok a világrang-
lista 70., míg a szaúdi-
ak a 67. helyét foglalják 

el. A nemzetközi szövetség sta-
tisztikája szerint a két váloga-
tott eddig egyszer találkozott 
egymással, 1993. október 6-án 
Hobarban a házigazda szaúdiak 
4–2-re győztek. Amíg azonban 
az oroszok vb-mérlege felemás 
az ázsiai ellenfelekkel szem-
ben – egy-egy győzelem, döntet-
len és vereség –, addig a szaúdi-
ak kimondottan gyengén teljesí-
tenek az európai riválisok ellen, 
ugyanis egyetlen sikerük mel-
lett nyolcszor kikaptak.

Az orosz válogatott legutóbb 
tavaly október elején nyert, 
Moszkvában úgy verte a szin-
tén vb-résztvevő dél-koreai-
akat 4–2-re, hogy az ellenfél 
két öngólt vétett. Sztanyiszlav 
Csercseszov szövetségi kapi-
tány együttese azóta hét barát-
ságos találkozón maradt nye-

retlen: három döntetlen mel-
lett négyszer vereséget szenve-
dett, ráadásul a spanyol, a bra-
zil és a francia csapat is három-
szor talált a kapujába. A vb-fel-
készülés hajrájában Ausztriá-
val (0–1) és Törökországgal (1–1) 
sem bírtak.

Az oroszok a nagy tornákon 
– vb, Eb, Konföderációs Kupa – 
az utóbbi időszakban szintén 
gyengén teljesítettek. A legutób-
bi tizenegy mérkőzésükön csak 
egyszer győztek – Új-Zéland el-
len 2-0-ra –, míg négy döntetlen 
mellett hatszor vereséget szen-
vedtek. A Luzsnyiki Stadionban 
2012. október 16. óta nem nyer-
tek az oroszok, akkor az azeriek 
elleni vb-selejtezőn bizonyultak 
jobbnak (1–0). Ami az oroszok 
mellett szól, hogy a házigazdák 
eddig veretlenek a nyitómecs-
cseken: az öt találkozón két ha-
zai siker mellett három döntet-
len született.

A szaúdi gárda nagy erőkkel 
készült a vb-re, csak idén ki-
lenc barátságos meccsen lépett 
pályára. Három siker mellett 
egy döntetlent ért el, míg ötször 
vesztesen hagyta el a pályát. 
Legutóbb a vb-címvédő németek 
vendégei voltak, s tisztesnek ne-
vezhető, 2–1-es vereséget szen-
vedtek. Az A-jelű csoport másik 
két tagja Egyiptom és Uruguay.

A romániai idő szerint 18.00 
órakor kezdődő mérkőzés já-
tékvezetője az argentin Nestor 

Pitana lesz, a találkozót Romá-
niában a TVR, Magyarországon 
pedig az M4 Sport élőben köz-
vetíti. A geokódolás miatt Romá-
niában nem lehet követni az M4 
Sport vb-közvetítéseit.

DOBOS LÁSZLÓ

Ma délután kezdődik a 21. labdarúgó-világbajnokság

Foci a javából egy hónapon át

Az orosz farkas-kabala főszereplő lesz. Az orosz csapat aligha

Rapidsakk-verseny 
zajlott Ditróban
A Ditrói Falunapok alkalmá-
val vasárnap 28 fős, 7 fordu-
lós rapidsakk-versenyt rendez-
tek. A játékosonként 20 perces 
gondolkozási idővel zajló sváj-
ci rendszerű tornát a szerve-
zési teendőket is ellátó ditrói 
Bajkó Sándor nyerte 6,5 pont-
tal a 6 pontos Csergő Tibor 
és az 5 pontos Becze László 
(mindkettő Gyergyószárhegy) 
előtt. A felnőttek mezőnyében 
gyerekek is játszottak, az ifjú-
ságiak díjait a 3 pontot gyűj-
tött gyergyóalfalviak kapták: 
1. Kiss Hanna, 2. Kiss Abigél, 3. 
Vargyas Tamás. Ebből az alka-
lomból, a ditrói gyerekek sakk-
oktatását vállaló Csibi Barta 
András tanár kezdeményezésé-
re a ditrói születésű Bíró Sán-
dor nemzetközi mester 19 táb-
lás szimultánt tartott, melyet 
Biró András élőben közvetített 
a világhálón. A sakk népszerű-
sítését szolgáló szimultánon 
Bajkó Sándor döntetlent ért el. 

Vizsgálat Kárpátalja 
csapata ellen
Szeparatista cselekedetet fel-
ételezve kivizsgálást rendelt el 
Igor Zsdanov, Ukrajna sport-
minisztere a Független Lab-
darúgó-egyesületek Szövet-
sége (CONIFA) által London-
ban rendezett világbajnoksá-
gon részvevő Kárpátalja vá-
logatottja ellen. A tárcaveze-
tő Facebook-oldalán szólította 
fel az ország titkosszolgálatát, 
hogy az „megfelelően” reagál-
jon erre a „sportszeparatiz-
musra”. „Szükségszerű kihall-
gatni a csapat játékosait, és 
meg kell vizsgálni, hogy a kár-
pátaljaiak megbízott szervező-
inek tette sérti-e Ukrajna terü-
leti integritását, és összekap-
csolható-e terrorista és szepa-
ratista csoportokkal” – fogal-
maz. A Reuters beszámolója 
szerint Pavlov Klimkin külügy-
miniszter behívatta a kárpátal-
jai együttesben pályára lépő – 
és egyébként a vb-t megnyerő 
– futballistákat, az Ukrán Lab-
darúgó-szövetség pedig kilá-
tásba helyezte az eltiltásukat.  
A történtek kapcsán a CONIFA 
közleményben állt ki a kárpát-
aljaiak mellett. Kihallgatásu-
kat aggasztónak, a szankcio-
nálásukra tett javaslatot pedig 
„drákóinak” tartják, és felszó-
lították az illetékeseket állás-
pontjuk „átgondolására”.

Eduard Iordănescu 
a CFR új edzője   
Egy héttel azután, hogy Dan 
Petrescu hivatalosan is el-
hagyta a Kolozsvári CFR-t és 
a kínai élvonalba, a Guizhou 
Hengfeng csapatához szer-
ződött, a hazai bajnokságot 
nyert klub vezetősége ked-
den megegyezett Eduard 
Iordănescuval.  A 39 éves szak-
vezető. Eduard Iordănescu 
eddigi edzői karrierje során 
a Marosvásárhelyi ASA-t, a 
Pandurii Târgu Jiut, a CSZKA 
Szófiát és az Astra Giurgiut 
irányította.
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