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Magyarország kikapott, Románia döntetlent játszott a labdarúgó-Nemzetek Ligájában

Vereséggel kezdődött a Rossi-éra

Egy, a hetedik percben kapott 
gól megpecsételte Magyaror-
szág labdarúgó-válogatottjá-

nak sorsát Tamperében, ahol 1-0-ás 
vereséget szenvedett Finnország-
tól a Nemzetek Ligája nyitófor-
dulójában. A C osztály második 
csoportjában szereplő piros-fehér-
zöld együttest a négy védő kezdőfel-
állása dacára gyorsan kijátszotta az 
ellenfél, és egy kontrából a Norwich 
City támadója, Teemu Pukki lőtte be 
a jobb alsó sarokba a labdát. A ma-
gyaroknak ugyan bőven lett volna 
ideje egyenlíteni, de pontatlan be-
fejezéseik elrontották Marco Ros-
si szövetségi kapitány debütálását. 
Az olasz szakember szerint nem 
háríthatják másra a felelősséget, 
és bosszúsnak mutatkozott, amiért 
helyzeteiket nem tudták gólra válta-
ni. „Ez volt az első mérkőzésünk, ne-
héz, hogy minden egyből sikerüljön. 
A második félidőben négyről átáll-
tunk három védőre, elkövettünk pár 
hibát, de végig nálunk volt a labda, 
és értékes lehetőségeket is kialakí-
tottunk. A legfőbb gond az volt, hogy 
voltak helyzeteink, de nem találtuk 
el a kaput, ami hosszú távon is okoz-
hat problémákat, remélhetőleg csak 
a mai estének a problémája volt, és a 
jövőben tudunk ezen javítani, és sze-
rencsésebbek is leszünk” – nyilat-
kozta lefújás után az M4 Sportnak. 
Hozzátette: nem szabad leszegniük 
a fejüket, hiszen minden tőlük telhe-
tőt megtettek, és jobb eredményt ér-
demeltek volna. „Magabiztosan kell 
kiállnunk a következő mérkőzésre” 
– hangsúlyozta.

A játékot értékelő magyar futbal-
listák közül Kovács István önmagát 
okolta, amiért a kapitány figyelmez-
tetése ellenére fegyelmezetlen volt, 
és elveszítette a labdát a kapott gól 
előtt, de összességében lát fantáziát 
a játékukban. „A lehetőségeink meg-
voltak, sajnos nem találtuk el a ka-
put. Nem mondok azzal újdonságot, 
hogy akkor tudunk gólt szerezni, ha 
eltaláljuk a kaput. Nem ezen múlt, 
hanem azon az eladott labdán, hi-
szen ott a finnek meg tudtak nyugod-
ni. Nekünk viszont futni kellett az 
eredmény után. A félidőben átbeszél-
tük, hogy jobb játékosok vagyunk, és 
ezt be kell bizonyítanunk a pályán, 
de sajnos nem sikerült ez a második 
félidőben” – ecsetelte. Csapattársa, 
Szalai Ádám szerint több, Kovács-
hoz hasonló bátor játékosra lenne 

szükségük, olyanokra, akik fel merik 
vállalni az egy az egy elleni párhar-
cokat. Megjegyezte, hogy amíg nem 
tanulják meg, hogy nemzetközi szin-
ten tartani kell a pozíciójukat, és a rá-
juk szabott feladatot teljesíteni, addig 
egy finn válogatott is problémát okoz-
hat. „Csalódottak vagyunk, mert nem 
így képzeltük el az első mérkőzést, 
a helyzetek alapján egy döntetlenre 
elég lett volna a teljesítményünk at-
tól függetlenül, hogy nem egy világ-
verő finn válogatott ellen játszottunk, 
de ettől csak nagyobb a fájdalmunk” 
– fogalmazott.

A piros-fehér-zöld együttes kedden 
– romániai idő szerint 21.45-től – azt 
a Görögországot fogadja zárt kapuk 
mögött, amelyik az első fordulóban 
1-0-ra nyert Észtországban, és így 
most a finnekkel holtversenyben ve-
zeti a kvartettet.

Szerény döntetlen

Románia labdarúgó-válogatottja 
eközben már szombat este megér-

kezett Belgrádba, ahol ma 21.45-től 
Szerbia legjobbjai ellen lép pályára 
a Nemzetek Ligája második fordu-
lójában. Az összecsapás szempont-
jából nem a legjobb előjel, hogy 
a piros-sárga-kék együttes pén-
tek este rendkívül szerény telje-
sítménnyel kezdett hazai pályán 
a meccset emberhátrányban befe-
jező Montenegró ellen. A zárt ka-
puk mögött rendezett találkozó 
gól nélküli döntetlenre végződött, 
Vlad Chiricheș és Mihai Pintilii pe-
dig megsérültek. Cosmin Contra 
szövetségi kapitány szerint azért 
nem tudtak helyzeteket kialakítani, 
mert vendégeik rendkívül agresz-
szívak voltak, és nem tudták meg-
bontatni a védelmüket. „Nem ilyen 
kezdésre számítottam. Egyértel-
műen látszott, hogy nem voltak öt-
leteink a támadásban, amikor pedig 
emberelőnybe kerültünk, túlzot-
tan is kapkodtunk. Nem volt kellő 
gyorsaságunk, nem járattuk a lab-
dát. Ennél sokkal többet kell mutat-
nunk a győzelemhez” – értékelte a 

látottakat a szakember. Megjegyez-
te, hogy a két sérülés felborította az 
előzetesen kigondolt cseréit, ugyan-
akkor a játékosok hozzáállásával 
elégedettnek mutatkozott. „Talán 
Szerbiában ötletesebbek leszünk” – 
tette hozzá bizakodóan Contra.

A nyári világbajnokságon is részt 
vevő szerbek péntek este 1-0-ra nyer-
tek Litvániában, ezért egy forduló 
után élen állnak a C osztály negyedik 
csoportjában.

Svájci lecke Izlandnak

Az NL élmezőnyének számító A osz-
tályban Izland „szaladt bele” az 
első forduló legsúlyosabb veresé-
gébe, amikor szombaton este 6-0-
ra kikapott Svájcban. Ugyanaznap 
Spanyolország 2-1-re legyőzte ide-
genben Anglia legjobbjait, míg előt-
te az Olaszország–Lengyelország 
meccs 1-1-gyel, a Németország–
Franciaország rangadó pedig gól 
nélküli döntetlennel végződött. A vi-
lágbajnoki címvédő franciák lapzár-
tánk után Hollandiát fogadták, míg 
ma Portugália–Olaszország, holnap 
pedig Izland–Belgium és Spanyol-
ország–Horvátország párosítás sze-
rint játszanak az élvonal második 
fordulójában.

KRÓNIKA

Kettős vereséggel 
búcsúzott a Torda
Esélytelen volt a továbbjutásra 
a férfi kézilabda EHF Kupában a 
Tordai Potaissa. Miután idegenben 
húsz góllal kapott ki, szombaton 
a hazai visszavágót is 27–24-re 
elveszítette a portugál Portóval 
szemben az első selejtezőkörben. 
Az előző idényben Challenge Ku-
pát nyert erdélyi együttes ezzel a 
kettős vereséggel máris búcsúzott 
a nemzetközi porondtól. A Steaua 
lapzártánk után játszotta a horvát 
Varazdin elleni párharca bukaresti 
visszavágóját.

Sima győzelemmel 
kezdett a Sportklub
Lejátszotta első hivatalos mérkő-
zéseit a 2018–2019-es idényben a 
Csíkszeredai Sportklub: a kék-fe-
hérek előbb 8–0-ra, majd 12–1-re 
győzték le a Sapientia U23 együt-
tesét a román bajnokság alap-
szakaszában. A címvédő Sport-
klub következő ellenfele kedden 
és szerdán a Steaua lesz, majd 
pénteken már az Erste Ligában 
is lejátssza első mérkőzését az 
alapszakaszban. A magyar, román 
és osztrák csapatokat felvonultató 
bajnokság egyébként lapzártánk 
után Bukaresti Hokiklub–Vienna 
Capitals II és Ferencváros–DEAC 
mérkőzésekkel indult.

Dovizioso nyerte a San 
Marinó-i Nagydíjat
Az olasz Andrea Dovizioso (Ducati) 
nyerte meg a gyorsaságimotoros-
világbajnokság elit kategóriájá-
nak, a MotoGP-nek a versenyét a 
vasárnapi San Marinó-i Nagydíjon. 
Dovizioso a címvédő, a világbajnoki 
pontversenyben élen álló spanyol 
Marc Márquezt (Honda) utasította 
maga mögé, aki azonban össze-
sítésben így is fölényesen vezet. 
Sikerével Dovizioso a pontverseny-
ben feljött másodiknak, megelőzte 
az olasz Valentino Rossit, aki va-
sárnap a hetedik helyen ért célba. 
Moto2-ben az összetettben is élen 
álló olasz Francesco Bagnaia győ-
zött, így a pontversenyben nőtt az 
előnye. Kirívó sportszerűtlenség is 
történt a futamon: az olasz Roma-
no Fenatit a hajrában, a 23. körben 
azért zárták ki a versenyből, mert 
az egyik egyenesben átnyúlt hon-
fitársa, Stefano Manzi motorjához, 
és meghúzta annak fékkarját. Tette 
miatt Fenati a következő futamon 
biztosan nem állhat rajthoz. Moto3-
ban az olasz Lorenzo Dalla Porta 
nyert, míg a második helyezett 
spanyol Jorge Martín az élre állt a 
pontversenyben. A 19 versenyből 
álló vb-sorozat következő futama 
szeptember 23-án az Aragón Nagy-
díj lesz Alcanizban.

Vereséggel debütált hétvégén Marco Rossi Magyarország labdarúgó-válogatottjának 

szövetségi kapitányaként, amikor a piros-fehér-zöldek 1-0-ra alulmaradtak Finnország-

ban. Eközben a Montenegró ellen gól nélküli döntetlennel kezdő Románia megérkezett 

Belgrádba, hogy ma este Szerbiával játsszon a Nemzetek Ligája második fordulójában.

Liga 3: hidegzuhany Csíkszeredában, meglepetés Vásárhelyen
Meglepetések színesítették hétvégén 
a harmadosztályos labdarúgó-baj-
nokság harmadik fordulóját, amikor 
is az ötödik csoportban a feljutás-
ra főesélyesnek tartott Csíkszeredai 
FK 1-0-ra kikapott a Szászrégen ven-
dégeként, az újonc Marosvásárhelyi 
MSE pedig 2-1-re legyőzte hazai pá-
lyán a Szászhermányt.

Az összetett harmadik helyére 
visszacsúszott hargitaiakat edző Va-
lentin Suciu önmagát okolta a tör-
téntekért, elmondása szerint nem 
látszott a pályán az, amit előzetesen 
elterveztek. „Volt négy-öt nagy hely-

zetünk, négy-öt ziccerünk, de a lab-
da nem akart bemenni a szászrégeni 
kapuba. Remélem, időben jött a csa-
patnak ez a hidegzuhany és fogunk 
tudni javítani játékunkon. Úgy érzem, 
hogy csapatom többre képes, de ezt a 
pályán be kell bizonyítani” – mond-
ta el a mérkőzés után a szakember.

Eközben az első hazai pályás győ-
zelmét ünneplő MSE-t edző Fehér 
Csaba érthető elégedettséggel di-
csérte tanítványait. „Játékosaim las-
san kezdenek hozzászokni ahhoz, 
amit egy magasabb szint megköve-
tel. Sajnos ezen a mérkőzésen a he-

tedik játékosunk sérült le, de fiatal 
keretünk van, és azoknak, akik a sé-
rültek helyét átveszik, bizonyítaniuk 
kell” – értékelt a lefújás után. Közöl-
te, hogy bár a Brassó megyei ellen-
fél birtokolta többet a labdát, ezt ők 
szándékosan hagyták, mivel tudták, 
hogy nagyon tapasztalt játékosaik 
vannak a középpályán, ezért inkább 
átengedték az irányítást, tömörítet-
tek a védelemben, és megpróbálták 
a keletkező teret ellentámadásokkal 
kihasználni.

Egymás utáni második győzelmé-
vel az MSE már a bajnokság élme-

zőnyéhez tartozik, és hat pontjával a 
negyedik helyet foglalja el az össze-
tettben. Az élen most a Nagybányai 
Minaur áll hét ponttal, mivel hétvé-
gén 1-0-ra legyőzte hazai pályán a 
Lénárdfalva együttesét.

A Liga 3 első csoportjában a fő-
esélyes Galaci Oțelul 1-0-ra nyert a 
Piatra Neamți-i Ceahlăul otthoná-
ban, a második csoportban pedig a 
Rapid tartotta otthon a három pon-
tot a Tulcea felett aratott 5-0-ás győ-
zelmével.

DOBOS LÁSZLÓ, HORVÁTH BÁLINT OTTÓ

REKLÁM

A CSÍKSZEREDAI BÖRTÖN
versenyvizsgát szervez

1 főorvosi állás betöltésére.

A versenyvizsgán va-
ló részvétel feltételei, a 

lebonyolìtásával kapcsolatos 
információk elérhetők

az intézmény székhelyén,
Zöld Péter utca 2 sz. alatt, va-
lamint az anp.gov.ro weboldal 
Carieră – Concursuri din sursă 

externă részén található.

A beiratkozási dossziék
benyújtási határideje:
2018. szeptember 24.

Rossz kezdés. A finnek „lelépték” a magyarokat a Nemzetek Ligája nyitófordulójában
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