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Athénban szerepel a magyar válogatott
A szövetségi kapitány nem tervez sok változást
• Marco Rossi szövetségi kapitány jó meccset
vár Görögországban, és abban reménykedik,
hogy ma este legalább olyan jó mentalitással
futballozik majd a magyar labdarúgó-válogatott, mint a hazai 2–1-es siker alkalmával.
DOBOS LÁSZLÓ

A

magyar labdarúgó-válogatott nehéznek ígérkező mérkőzéssel kezdi meg Athénban két idegenbeli mérkőzésből álló
túráját a Nemzetek Ligája C osztályának 2. csoportjában.
„A játékosok most már jobban tudják és értik, mit várok tőlük. Szerencsére mindenben hallgatnak ránk” –
fogalmazta meg az athéni utazás előtt
tartott tegnapi sajtótájékoztatón az
olasz szakvezető, hogy második öszszetartása során miben lépett előre a
nemzeti együttes. Kifejtette, Willi Orban csapatba építése zökkenőmentes,
illetve túl sok változtatást nem tervez
a szeptemberi győztes meccshez képest. Az 54 éves tréner nem kívánt a
múlttal foglalkozni, hogy Magyarország idegenben még sosem győzte le
Görögországot, mert mint mondta,

• A CSOPORT ÁLLÁSA

ő még sosem játszott ott, így nem is
nyerhetett és nem is veszíthetett. Arra
a kérdésre, hogy elképzelhetőnek tartja-e a soron következő két meccsen a
hat pont megszerzését, úgy válaszolt,
a futballban minden lehetséges.
„Más mérkőzés lesz, mint a hazai, de jó felkészülés van mögöttünk˝ – jelentette ki Gyurcsó Ádám,
aki arról is beszélt, örül, hogy újra
a válogatottnál lehet, mert az elmúlt
egy évben voltak nehéz pillanatai,
amíg nem kapott meghívót.
A ma esti görög–magyar összecsapás romániai idő szerint 21.45-kor kezdődik a német Tobias Stieler sípjelére
a Szpírosz Lúisz Olimpiai Stadionban.
A 69 618 fő befogadására alkalmas
létesítmény az AEK és a Panathinaikosz otthona is, a két gárdát heten
képviselik a görög keretben. Ez lesz
a két együttes huszonkettedik egymás elleni mérkőzése, a hat döntetlen
mellett a görögök kilencszer, a magyarok hatszor hagyták el győztesen
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Az egy hónappal ezelőtti zárt
kapus mérkőzésen 2–1-re
nyertek a magyarok
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KORÁBBI FELVÉTEL:
KOSZTICSÁK SZILÁRD/MTI

a pályát. Legutóbb 2015 októberében
csapott össze a két válogatott Görögországban, a 2016-os Eb-selejtező
utolsó meccsén hiába vezetett 2–1-re
és 3–2-re is a magyar csapat, a hazaiak a hajrában 4–3-ra fordítottak.
A C osztály 2. csoportjában szintén ma este rendezik az Észtország–
Finnország találkozót. A harmadik
forduló hétfőn 21.45-től lesz, a ma-

Szász András: utazás a BL-ből a kéziválogatottba

B

ajnokság, Román Kupa, Bajnokok Ligája, válogatott – négy
színtér, ahol Szász Andrásnak helyt
kell állnia. A 24 éves beállós a Székelyudvarhely KC-nál nevelkedett,
sokáig ott is játszott. Két évvel ezelőtt
a Bukaresti CSM-hez igazolt, ettől az
idénytől pedig a másik fővárosi klubnál, a Dinamónál szerepel.
„Eddig csak az interjúkból hallgattam, hogy mennyire nehéz ez a megterhelés: bajnokság, Bajnokok Ligája,
válogatott. Most saját bőrömön tapasztalom meg. Edzés, utazás, mérkőzés
– ennyiből áll az életünk. Elsősorban
fejben kell bírnunk ezt a terhelést.
Nincs is fi zikai tréningünk ebben az
időszakban, csak a taktikára összpontosítunk” – fejtette ki a 195 cm magas,
107 kg-os kézilabdázó.
Új csapatánál a beilleszkedés
közel két hónapba telt, most már viszont számít a játékára edzője, Constantin Ștefan. Jó példa erre, hogy a
legutóbbi BL-meccset, a fi nn Cocks
elleni találkozót a Szász által utolsó percben szerzett találattal nyerte
meg a Dinamo, így a továbbjutást érő
második helyen áll a tabellán.
A beállós teljesítményére a román férfi kézilabda-válogatott új

Székelyudvarhelyről
indult Szász András
karrierje

▾ KORÁBBI FELVÉTEL:
BARABÁS ÁKOS

Paulo (MOL Vidi FC); Középpályások: Kalmár Zsolt (DAC), Kleinheisler
László (FK Asztana), Kovács István
(MOL Vidi FC), Nagy Ádám (Bologna),
A magyar válogatott kerete
Nagy Dominik (Legia Warszawa),
Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvá- Nagy Gergő (Budapest Honvéd), Pátros), Gulácsi Péter (RB Leipzig), Gróf kai Máté (MOL Vidi FC); Támadók:
Dávid (Budapest Honvéd); Védők: Eppel Márton (Kajrat Almati), GyurBaráth Botond (Budapest Honvéd), csó Ádám (Hajduk Split), Holender
Bese Barnabás (Le Havre), Fiola Attila Filip (Budapest Honvéd), Németh
(MOL Vidi FC), Kádár Tamás (Dinamo Krisztián (Sporting Kansas City),
Kijev), Lang Ádám (Kolozsvári CFR), Sallai Roland (SC Freiburg), Szalai
Lovrencsics Gergő (Ferencváros), Ádám (TSG 1899 Hoffenheim), Varga
Willi Orban (RB Leipzig), Vinícius Roland (Ferencváros).
gyarok Észtországban játszanak, míg
a görögök a finnekhez látogatnak.

• SPORTESEMÉNYEK A TELEVÍZIÓBAN
PÉNTEK
18.00 Férfi kosárlabda:
Dinamo–Craiova (Digi Sport 3)
19.00 Labdarúgás, U21:
Románia–Wales (Pro X)
20.00 Férfi kosárlabda, Euroliga:
Khimki–Olimpiakosz (Digi 3)
20.30 Ifjúsági olimpia (Eurosport 2)
21.00 Labdarúgás, barátságos:
Szaúd-Arábia–Brazília
(Telekom 2)
21.45 Labdarúgás, Nemzetek Ligája:
Görögország–Magyarország
(M4 Sport)

SZOMBAT

szövetségi kapitánya, a spanyol
Manuel Montoya is felfigyelt, és
keretébe behívta Szász Andrást is.
„Ketten vagyunk behíva beállósként, így valószínű, hogy az új kapitány számít az én játékomra is,
mindkét találkozón pályára küld. A
portugálok elleni meccs kulcsfontosságú, az döntheti el a kijutást” –
mondta Szász. A román válogatott
a 2020-as Európa-bajnokság selejtezőjében, október 24-én Santo Tir-

sóban játszik Portugáliával, majd
28-án Kolozsváron a franciákat fogadja.
Szász Andrást legközelebb október 14-én, vasárnap 21 órától láthatjuk „akcióban”, akkor a Bukaresti
Dinamo a Bajnokok Ligájában a csoportelső lengyel Wisla Plock együttesét fogadja. A találkozót élőben közvetíti a Digi Sport és a Telekom Sport.
Józsa Csongor

16.00 Labdarúgás, 2. Liga:
Pandurii–Snagov
(Digi 1, Telekom 1, Look Sport)
17.00 Tenisz, WTA-torna, Linz
(Eurosport 1)
17.30 Férfi kézilabda:
Konstanca–Temesvár (TVR 1)
18.00 Férfi kosárlabda:
Steaua–Nagyvárad (Digi 2)
18.30 Férfi kézilabda, BL:
Montpellier–Veszprém
(Telekom 1)
20.00 Férfi kosárlabda:
Nagyszeben–Pitești (Digi 2)

20.30 Labdarúgás, 2. Liga:
Kolozsvári U–Brăila
(Digi 1, Telekom 1)

VASÁRNAP
13.00 Országúti kerékpár,
Török Körverseny
(Eurosport 1)
13.00 Labdarúgás, 2. Liga:
Târgoviște–UTA
(Digi 1, Telekom 1, Look Sport)
15.00 Tenisz, WTA-torna, Linz
(Eurosport 1)
15.30 Női kézilabda, BL:
FTC–Kristiansand
(Digi Sport 2)
17.30 Női kézilabda, EHF Kupa:
Rm. Vâlcea–Kastamonu
(Digi Sport 2)
16.00 Labdarúgás, Nemzetek Ligája:
Románia–Szerbia
(Pro TV)
19.00 Női kézilabda, BL:
Bietigheim–CSM
(Digi 1, Telekom 1)
20.00 Ifjúsági olimpia
(Eurosport 2)
21.00 Férfi kézilabda, BL:
Dinamo–Wisla
(Digi 1, Telekom 1)

