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» RÖVIDEN

A ROMÁN ÉS A MAGYAR SZAKSZÖVETSÉG ELNÖKE IS ELÉGEDETT A 2018-AS ÉV EREDMÉNYEIVEL

Pozitívan értékelt futballesztendő
A felnőttválogatottak ugyan
nem tudták megnyerni a
csoportjukat a Nemzetek Ligájában, a román és a magyar
labdarúgó-szövetségek elnökei
mégis pozitívan értékelték a
2018-as esztendő eredményeit,
és bizakodva várják a 2020-as
Európa-bajnokság jövő évi
selejtezőit.

„N

Előretörtek. Visszatért az optimizmus a magyarországi labdarúgásba

»

„A keretünk
elég erős, és
már a válogatott stílusa is
körvonalazódik,
amely bátor és
közönségcsalogató” – véli
Csányi Sándor,
Magyarország
labdarúgó-szövetségének
(MLSZ) elnöke.

akadályokat. Fel kell nőni a feladathoz, én ötven-ötven százalék esélyt
jósolok” – ecsetelte a sportvezető.
Hasonlóan vélekedett a piros-sárga-kékek idényéről Răzvan Burleanu, Románia labdarúgó-szövetségének elnöke is az Agerpresnek.
Megjegyezte, hogy miközben az
U21-es válogatott húsz év után kvalifi kált a korosztályos Eb-re – amit
jövő nyáron rendeznek –, az U17-es
és az U19-es csapatok is továbbjutottak az elitkörbe, a felnőttválogatott pedig veretlenül zárta a 2018-as
esztendőt. „A mérleg egyértelműen
pozitív. Ha megnyertük volna a csoportunkat a Nemzetek Ligájában,
akkor kiválónak is nevezhetnénk.
Úgy gondolom viszont, hogy minden esélyünk megvan arra, hogy a
selejtezőkről kijussunk a 2020-as
Eb-re. Egy olyan csoportban vaHIRDETÉS

gyunk, ahol minden egyes pontért
harcolni fogunk Spanyolországgal,
Svédországgal és Norvégiával” –
mondta a sportvezető.
Ami a két ország futballidényében
a legnagyobb eltérést mutatja, az a
nemzetközi klubtornák őszi szezonjában érdekelt csapatok teljesítményében keresendő, hiszen miközben a romániai gárdák elbuktak a
csoportkör előtt, a magyar bajnok
Mol Vidi FC-nek sikerült főtáblára
jutnia az Európa Ligában. Csányi
Sándor szerint szépen és sikeresen
szerepeltek a csoportjukban is, ami
„óriási” eredményt jelent a magyar
labdarúgás számára. „A válogatott
sorsa is a klubok kezében van. Ha
nincs erős bajnokság, nincsenek
erős klubok, akkor nincs erős válogatott sem” – mondta a magyar
szervezet első embere.
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égy játékossal erősítené az
FCSB keretét Mihai Teja, a hazai
labdarúgó-Liga 1-ben második helyen
telelő bukaresti csapat csütörtökön
bemutatott új vezetőedzője. A bukaresti piros-kékekkel több játékost is
kapcsolatba hoztak, többek között
a Sepsi OSK gólvágóját, Ibrahima
Tandiát, aki tizenhét találkozó alatt
hét találatot jegyzett, és három
gólpasszal járult hozzá a háromszékiek eddigi kiváló meneteléséhez.
A nyáron leszerződtetett játékos
esetleges átigazolásának hírét viszont
Csinta Samu, a Kovászna megyeiek
klubvezetője a Krónikának cáfolta,
hangsúlyozva, nincs tudomása arról,
hogy a 25 éves francia középpályás
elhagyná őket a szünetben. A Sepsi
OSK különben Antalya mellett, a törökországi Beleken fog edzőtáborozni
január 10-től. Ami a fővárosi riválist
illeti, bemutatásakor a Medgyesi Gaz
Metantól érkezett Teja hangsúlyozta,
hogy változást szeretne elérni a piros-kékeknél, ennek megkönnyítéséhez pedig futballistákat is elcsábítana
volt csapatától, így többek között a
bolgár középpályásra, Antoni Ivanovra pályázik. (V. Ny. R.)
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em mondom, hogy a
legjobb évünk volt,
de ha a második felét
nézzük, nevezhetjük sikeresnek,
hiszen egy olyan szövetségi kapitányt sikerült találni, akire lehet
építeni a jövőben. A keretünk elég
erős, és már a válogatott stílusa is
körvonalazódik, amely bátor és
közönségcsalogató” – értékelte Csányi Sándor, Magyarország labdarúgó-szövetségének (MLSZ) elnöke
a válogatott 2018-es esztendejét az
M4 Sportnak adott interjújában. A
csapatnak ugyan nem sikerült megnyernie a csoportját a Nemzetek Ligájában, de szerinte az olasz Marco
Rossi személyében egy olyan szakvezetőt találtak, aki kellőképp felkészült, és mindent elkövet a siker
érdekében. A céljuk természetesen
a 2020-as Európa-bajnoki részvétel
lesz a következő esztendőben, ahol
a selejtezőcsoportjukban kimagasló Horvátország mellett Wales
és Szlovákia jelent majd kihívást.
„Mindenki abban reménykedik,
hogy ezzel a csapattal, egy ilyen
kapitánnyal a nem könnyű selejtezőcsoportban is sikerrel vesszük az
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Kolozsváron kezdenek a rögbisek
A Kolozsvár Arénában kezdi Románia férfi rögbiválogatottja a 2019-es
esztendőt az európai bajnokságban
(REIC), amikor is február kilencedikén Grúzia legjobbjait fogadja
majd. Pár nappal később Botoșani
lesz a házigazdája a „Tölgyek”
németek elleni összecsapásának,
hogy aztán márciusban a spanyolok elleni idegenbeli meccs után
ismét a moldvai város stadionjában lépjenek pályára az oroszok
ellen. A mezőnyben szerepel még
Belgium is, melynek csapatával
március 17-én, Brüsszelben találkozik a piros-sárga-kék együttes.
A sportágat érintő hír azt is, hogy
az országot a Challenge Kupában
képviselő Temesvári Saracens a
zöldasztalnál 28-0-ra elveszítette
az angol Northampton Saints elleni
hazai mérkőzését az 1. csoportban,
amiért a Béga-parti város stadionjában nem tudtak a találkozó
megrendezésére alkalmas körülményeket előteremteni. A román
bajnokot emellett 30 ezer euróra is
megbírságolta a fegyelmi bizottság,
amely összeget – a klub közleménye alapján – magántőkéből fog
törleszteni.
Balkán „dobogós” lett
Simona Halep
A harmadik helyen zárt a bolgár
hírügynökség idei legjobb balkán
sportolója szavazásán Simona
Halep. A női tenisz-világranglistát
vezető román klasszis mellett szerb
sporttársa, Novak Djokovic foglalta
el a dobogó második fokát, míg
a 2018-as esztendő legjobbjának
járó díjat a horvátok világbajnoki
ezüstérmes, aranylabdás futballistájának, Luka Modricnak ítélték
meg. Utóbbi, mint ismeretes, a
sportágában is elhódította az év
legjobbjának járó elismerést.
Kézilabda: brazilokkal erősít
az EHF-kupa-címvédő
Két brazil világbajnokkal, Deonise Fachinellóval és Mariana
Costá val erősítette meg keretét az
EHF-kupában címvédő Craiova női
kézilabdacsapata. A két dél-amerikai sportoló tavaly nyáron érkezett
Romániába, mostanáig a Disznód
gárdájában szerepeltek. A Szeben
megyei csapat különben az eddig
lejátszott tíz bajnoki mérkőzésén 17
pontot gyűjtött, amivel a harmadik
helyen áll a Virágok Ligájában. Az
élen a kilenc lejátszott meccsén
hibátlan Râmnicu Vâlcea tanyázik
(27 pont), amely mögött a Bukaresti CSM három pont hátránnyal
a második. A Craiova 15 ponttal az
ötödik, előtte egy ponttal a Brassó,
mögötte két ponttal elmaradva a
Nagybányai Minaur áll. A hazai élvonalbeli pontvadászat a 11. fordulóval, január tizedikén folytatódik.
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KÜLÖNFÉLE
Eladók német, jó minőségű, bontott fa és műanyag
termopan ablakok, egy- és kétnyílósok; új bejárati ajtók, teraszajtók többféle méretben, új fa- és
műanyag ablakok – kedvező áron, Kápolnáson.
Szállítás megoldható. Árak: 200–2000 lej. www.
szekelyhirdeto.info. Tel.: 0742-630838.

