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Vilniusban szakítanák meg a rossz sorozatot
Románia két éve nem nyert tétmeccset idegenben

10.00 Tenisz, WTA-torna, Hongkong (Digi Sport 2)
10.00 Tenisz, ATP-torna, Sanghaj (Digi Sport 4, Telekom Sport 2)
15.00 Országúti kerékpár, Török Körverseny (Eurosport 1)
19.30 Tenisz, WTA-torna, Linz (Eurosport 1)
20.00 Férfi kosárlabda, Euroliga: CSZKA Moszkva–Barcelona (Digi Sport 4)
20.30 Ifjúsági olimpia, Buenos Aires (Eurosport 2)
21.45 Labdarúgás, Nemzetek Ligája: Litvánia–Románia (Pro TV)

• S P O R T E S E M É N Y E K  A  T E L E V Í Z I Ó B A N  

Z Á T Y I  T I B O R

S érülések nehezítik meg Cosmin 
Contra szövetségi kapitány dol-
gát, hiszen még a szeptember 

elején Montenegró ellen rendezett 
mérkőzésen kidőlt a sorból a váloga-
tott csapatkapitánya, Vlad Chiricheș, 
illetve Mihai Pintilii védekező közép-
pályás. A hét elején lesérült az FCSB 
támadója, Constantin Budescu is, aki 
így nem utazott el kedden Vilniusba a 
válogatottal. Helyette nem hívott be 
újabb játékost Contra.

A román válogatott legutóbb két 
éve nyert idegenben tétmérkőzést. 
Cristoph Daum regnálásának kezde-
tén, 2016. október 8-án Jerevánban 
5–0-ra legyőzte Örményországot. Az-
óta csupán egyszer hagyta el győz-
tesen a pályát, az idén márciusban 
Izraelben rendezett felkészülési mér-
kőzésen 2–1-re nyert. További öt ki-
szállásából kettőt elveszített (3–1 Len-
gyelországban, 1–0 Montenegróban), 
három találkozón pedig döntetlent 
játszott (0–0 Kazahsztánban, 1–1 Dá-
niában, és legutóbb 2–2 Szerbiában).

Tíz győzelem, 
egy emlékezetes vereség

Litvániával szemben kiváló muta-
tókkal rendelkeznek a trikolórok, 
hiszen az eddigi tizenegy találkozó-
ból tízszer győztek, ebből hat siker 
Litvániában született. Az egyetlen 
litván győzelem viszont nagyon emlé-

kezetes volt, a 2010-es világbajnokság 
selejtezőjében, 2008 szeptemberében 
3–0-ra nyertek Kolozsváron.

„Statisztikailag Litvánia felett ál-
lunk. De nem szabad elfelejtenünk a 
kolozsvári mérkőzést, pedig akkor 
milyen erős keretünk volt, mégis 
elveszítettük a találkozót. Nem sza-
bad alábecsülnünk az ellenfelet, 
Litvániában egy dolgunk lesz: jó 
játékkal megszerezni a győzelmet. 
Nem lesz könnyű, mivel műfüvön 
fogunk játszani, ez pedig minden 
csapat dolgát megnehezíti” – mond-

ta Gabriel Tamaș, aki három év szü-
net után öltheti ismét magára a válo-
gatott mezét.

Románia eddig két pontot szer-
zett a 4-es csoportban, jelenleg har-
madik helyen áll, Litvánia pont nél-
kül az utolsó. Ma este a csoportban 
megrendezik a Montenegró–Szerbia 
rangadót is (21.45). A negyedik for-
dulóra vasárnap kerül sor, 16 órakor 
Románia Szerbiát fogadja a buka-
resti Național Arénában, míg 21.45-
től Litvánia–Montenegró találkozó 
lesz. A magyar válogatott a C divízió 
2-es csoportjában pénteken 21.45-
kor Görögországban lép pályára.

A román válogatott kerete 
Litvánia és Szerbia ellen

Kapusok:  Ciprian Tătărușanu (FC 
Nantes, 53/0), Costel Pantilimon 
(Nottingham Forest, 27/0), Florin 
Niță (Sparta Praga, 2/0). 

Hátvédek: Romario Benzar 
(FCSB, 13/0), Cristian Manea (Ko-
lozsvári CFR, 4/1), Cristian Săpu-
naru (Kayserispor, 29/0), Alin Toșca 
(PAOK, 13/0), Gabriel Tamaș (Ha-
poel Haifa, 65/3), Ionuț Nedelcearu 
(FC Ufa, 2/0), Nicușor Bancu (CS U 
Craiova, 5/0). 

Középpályások:  Răzvan Marin 
(Standard Liege, 12/1), Tudor Băluță 
(FC Viitorul, 1/0), Adrian Stoian 
(Crotone, 2/0), Paul Anton (Krilja 
Szovetov, 5/0), Alexandru Chipciu 
(Sparta Praga, 37/4), Dorin Rotariu 
(AZ Alkmaar, 7/1), Nicolae Stanciu 
(Sparta Praga, 24/9), Alexandru 
Maxim (Mainz, 30/2), Alexandru 
Mitriță (CS U Craiova, 5/0), Florin 
Tănase (FCSB, 3/0). 

Támadók:  Claudiu Keșerü (Lu-
dogorec, 25/6), George Țucudean 
(Kolozsvári CFR, 6/2), Denis Drăguș 
(FC Viitorul, 1/0).

• A harmadik fordulóval folytatódnak a küzdel-
mek a labdarúgó Nemzetek Ligájában. Románia 
válogatottja ma 21.45-től a C divízió 4-es cso-
portjában a sereghajtó Litvánia vendége lesz.

Nőknek szerveznek autós versenysorozatot
David Coulthard korábbi Formula–1-es pilóta és a Red Bull világbajnok 
autóit is tervező Adrian Newey támogatásával indul új gyorsasági ver-
senysorozat csak női pilótáknak, azzal a céllal, hogy később eljussanak 
az F1-be. A W Series elnevezésű bajnokság szervezői tegnap jelentették 
be, hogy reményeik szerint olyan lehetőséget kínálnak a női autóverseny-
zőknek, amellyel tovább fejleszthetik képességeiket és tudásukat, mi-
előtt összemérik tudásukat a férfiakkal. A W Series a tervek szerint jövő 
májusban indul, az összdíjazás 1.5 millió dollár lesz, a győztes 500 ezer 
dollárt kap. A sorozat mezőnye 18–20 versenyzőből áll majd. A szervezők 
a W Series első idényében hat, egyenként 30 perces versenyt terveznek 
Európában, többségében korábbi F1-es pályákon. A versenyautók azonos 
teljesítményű, 1.8 literes motorral felszerelt Formula–3-as gépek lesznek.

• RÖVIDEN 

A 2016-os Rio de Janeiró-i olim-
pia után a 2020-as tokiói öt-

karikás játékokon is egy csapatban 
versenyezhetnek a menekültek. 
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság 
(NOB) Buenos Airesben zajló ülésén 
Thomas Bach elnök kedden felkérte 
a tagokat, hogy ezúttal is támogas-
sák a kezdeményezést, erre vastaps 
volt a reakció. „Ezennel létrehozták 
a menekültek olimpiai csapatát a 
2020-as tokiói játékokra” – mond-

ta Bach. Hozzátette, már több mint 
ötven sportolót regisztráltak, de 
a létszám a következő két évben 
biztosan nőni fog. „Szerencsétlen 
oka van a csapat létrehozásának, 
ugyanis összesen 68,5 millió me-
nekült van a világon. A sport révén 
hozzá akarunk járulni ahhoz, hogy 
a világ tudatában legyen ennek a 
problémának és kihívásnak, mind-
ez ne tűnjön el a világ lelkiismere-
téből, és ezzel is a remény üzenetét 

küldjük a menekülteknek” – fogal-
mazott sajtótájékoztatóján a német 
sportvezető. Rio de Janeiróban szí-
riai, kongói, etióp és dél-szudáni 
sportolókból állt a menekültcsapat, 
amelynek tíz tagját azóta is támo-
gatja a NOB. A nemzetközi szervezet 
már tavaly kijelentette, hogy 2020-
ra is szeretne csapatot szervezni. A 
keddi döntést többek között Filippo 
Grandi, az ENSZ menekültügyi fő-
biztosa is üdvözölte.

Tokióban is egy csapatban versenyezhetnek a menekültek

Hosszú időre kidőlt a sorból a 
labdarúgó 1. Ligában szerep-

lő Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK 
labdarúgója, a sáromberki szár-
mazású Fülöp István. A középpá-
lyás a vasárnap délután rendezett, 
Medgyesi Gaz Metan elleni bajnoki 

elején sérült meg, a 16. percben le 
kellett cserélni – már akkor sejteni 
lehetett, hogy komoly a baj. A sep-
siszentgyörgyi klub kedden kora 
este közleményében tudatta, hogy 
az orvosi vizsgálat külső keresztsza-
lag-szakadást állapított meg, Fülöp 

Istvánra műtét vár, majd hosszú, 
öt-hat hónapos lábadozás. A 28 éves 
labdarúgó a háromszékiek egyik 
meghatározó játékosa, ebben a baj-
noki évadban mind a tizenegy 1. 
ligás mérkőzésen kezdő volt, eddig 
összesen 798 percet töltött a pályán.

Fülöp Istvánra hosszú kényszerpihenő vár

1. Montenegró 2 1 1 0 2–0 4
2. Szerbia 2 1 1 0 3–2 4
3. Románia 2 0 2 0 2–2 2
4. Litvánia 2 0 0 2 0–3 0

• A  4 - E S  C S O P O R T  Á L L Á S A

Gabriel Tamaș (balról) bizakodó 
a ma esti mérkőzéssel 
kapcsolatban

▾  F O R R Á S :  F R F . R O




