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A szokásosnál több futballistát 
is fi gyelemmel követ Cosmin 
Contra szövetségi kapitány 
az Európa-bajnoki selejtezők 
közelgő rajtjáig. A szakember 
huszonnégy külföldön ját-
szó romániai labdarúgónak 
küldött előzetes meghívót, 
de a válogatott keretét még 
szűkíteni fogja a március végi 
mérkőzések előtt.

 » VÁSÁRHELYI-NYEMEC RÉKA

Az Európa-bajnoki selejtezők 
rajtjára készülődik Romá-
nia labdarúgó-válogatottja, 

amelynek szövetségi kapitánya, Cos-
min Contra hétvégén már kiküldte a 
meghívókat a külföldön futballozó 
kiszemeltjeinek. Egyelőre előzetes 
listát közölt a hazai sportági szövet-
ség hivatalos honlapján, amely hu-
szonnégy játékos nevét tartalmazza. 
„A szakmai stábbal közösen úgy 
döntöttünk, hogy most több futbal-
listát értesítünk. Figyelembe véve 
egyesek erőnléti és egészségügyi ál-
lapotát, valamint azt, hogy némely 
bajnokságok csak később kezdőd-
tek, egyelőre még nehéz felmérni a 
játékosok aktuális formáját. Ezért 
is teszünk most ilyen óvintézkedé-
seket, hogy majd amikor a végleges 
keretet kihirdetjük – a Liga 1-ben 
szereplő játékosok neveivel együtt 
–, legyen lehetőségünk válogatni” – 
magyarázta a szakvezető.

A márciusi meccsekre kigondolt 
bő keretben a Cremonese hátvédje, 
Vasile Mogoș az abszolút újonc, de a 
felnőtt válogatottban korábban már 
bemutatkozott Ionuț Nedelcearu 
(Ufa), Cristian Ganea (Numancia), 
Alexandru Mitriță (New York City 
FC), Paul Anton (Krylia Sovetov), 
Andrei Ivan (Bécsi Rapid), George 
Pușcaș (Palermo) is az „új generáci-
óhoz” tartoznak. Mellettük Ciprian 
Tătărușanu (Nantes), Costel Pantili-
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Bővített listával készül Contra

Visszatérhetnek. Több korábban bemutatkozott játékos is készülődhet a válogatott Eb-selejtezőire

 » „Figyelembe 
véve egyesek 
erőnléti és 
egészségügyi ál-
lapotát, valamint 
azt, hogy némely 
bajnokságok 
csak később kez-
dődtek, egyelőre 
még nehéz fel-
mérni a játéko-
sok aktuális for-
máját” – mondta 
Cosmin Contra, 
Románia labda-
rúgó-válogatott-
jának szövetségi 
kapitánya.

mon (Nottingham Forest), Florin Niță 
(Prágai Sparta) és Silviu Lung (Kayse-
rispor) kapusok, Cristian Săpunaru 
(Kayserispor), Vlad Chiricheș (Ná-
poly), Dragoș Grigore (Ludogorec), 
Cosmin Moți (Ludogorec) és Alin 
Toșca (Szaloniki PAOK) hátvédek, 
Răzvan Marin (Standard Liege), Ale-
xandru Chipciu (Prágai Sparta), Do-
rin Rotariu, Nicolae Stanciu (Al-Ahli) 
és Alexandru Maxim (Mainz) közép-
pályások, továbbá Gheorghe Grozav 
(Kisvárda FC), Claudiu Keșerű (Lu-
dogorec) és Florin Andone (Brighton 
& Hove Albion) csatárok kerültek a 
szövetségi kapitány fi gyelmébe az 
Eb-selejtezők kapcsán.

Románia, mint ismeretes, az F 
csoportból harcolhatja ki részvételét 
a jövő évi kontinensviadalra. Már-
cius 23-án Svédország vendégeként 
kezd, majd három nappal később a 
Feröer-szigetek legjobbjait fogadja 
Kolozsváron. A hatosban még Nor-
végia, Málta és Spanyolország sze-
repel, az Eb-re – amelynek Románia 
és Magyarország is társházigazdája – 
pedig az első két helyezett kvalifi kál.

Magyarország március 21-én Szlo-
vákia ellen kezd idegenben, majd 

március 24-én a vb-ezüstérmes hor-
vátokkal találkozik az E ötösben. 
Előbbi találkozón nem kell számol-
niuk az eddigi csapatkapitány, Mar-
tin Skrtellel, de korábban Tomas 
Hubocan és a Bukaresti Dinamo 
csapatából is ismert Adam Nemec is 
lemondták a válogatottságot. A pi-
ros-fehér-zöldek csoportjában még 
Azerbajdzsán és Wales szerepel.

A labdarúgást szabályozó nem-
zetközi szervezet (IFAB) egyébként 
a szombati skóciai közgyűlésén ki-
sebb módosításokat is jóváhagyott 
a következő idényre vonatkozóan, 
így például ezentúl a csapatok kép-
viselőit is lehet majd sárga vagy pi-
ros lappal büntetni sportszerűtlen 
viselkedés esetén, a kapusoknak 
elegendő lesz egyik lábukat a gól-
vonalon tartaniuk a tizenegyesrú-
gásoknál, beadáskor pedig a tizen-
hatoson belül álló csapattársuknak 
is passzolhatják majd a labdát. Sza-
badrúgáskor a játékosok nem áll-
hatnak be az ellenfél falába a rúgás 
elvégzése előtt, cserekor pedig nem 
kell a középpályán távozniuk, a hoz-
zájuk legközelebb eső területen is 
elhagyhatják a játékteret.
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Bár az összetett szempontjából nem 
volt tétje az FCSB szombati mérkő-

zésének a hazai élvonalbeli labdarú-
gó-bajnokság alapszakaszának utol-
só fordulójában, a kieső helyen álló 
Voluntari vendégeként jegyzett 2-2-es 
döntetlen mégis felbosszantotta a klub 
vezetőségét. Különösen a tulajdonos, 
George Becali volt elégedetlen, mert 
véleménye szerint a látottak alapján 
nem tud már megbízni a játékosaiban. 
„Ez nem egy bajnokesélyes csapat. 
Gyengék. A 13. percben vezetsz 1-0-
ra, de mégsem tudsz megnyerni egy 
meccset a Voluntari ellen? Ez sokat 
elmond a mi erőnkről” – nyilatkozta, 
leszögezve, hogy nyáron 5-6 játékosát 
is lecseréli majd, hiszen bevallása sze-
rint „bolond” lenne ilyen kerettel euró-
pai klubtornán elindulnia. Az FCSB 26 
forduló alatt tizennégy győzelemmel 

és hét döntetlennel 49 pontot gyűjtött, 
és bár a második helyről lép tovább 
a felsőházi rájátszásba, ott az eddigi 
pontjai elfelezése után – felfele kere-
kítve – 25 pontja marad.

Egy gól nélküli döntetlennel zárta 
az alapszakaszt a Medgyesi Gaz Me-
tan is szombaton hazai környezetben, 
a Călărași ellen, miközben a Dinamo 
2-1-re legyőzte a vendég Chiajnát. A fel-
sőházi rájátszás mezőnye lapzártánk 
után vált teljessé, mint ahogyan az is 
csak késő este derült ki, hogy a listave-
zető Kolozsvári CFR és a Sepsi OSK hány 
ponttal „megy tovább” a playoffb  a.

Ma Craiova–Giurgiui Astra találko-
zó (20 óra) zárja a 26. fordulót, így két 
olyan együttes rangadója maradt hát-
ra, amelyek pár napja továbbjutottak a 
Román Kupa negyeddöntőjéből. Utol-
sóként a címvédő oltyánok kvalifi kál-
tak a legjobb négy közé, miután csü-
törtök este 3-0-ra legyőzték idegenben 

a harmadosztályos Csíkszeredai FK-t. 
A hargitaiak edzője, Valentin Suciu 
szerint bár óriási erőfeszítéseket tettek 
a játékfelület megtisztítása érdekében, 
a pálya rossz minősége nagyon megne-
hezítette mindkét csapatnak a játékát. 
„Figyelembe kell venni, hogy harma-
dik ligás csapat vagyunk, és hiányzott 
négy alapjátékosunk. A Craiova a baj-
noki címért játszó, Román Kupa-cím-
védő együttes, de úgy érzem voltak jó 
pillanataink a játékban, a hibáinkat 
azonban könyörtelenül kihasználta az 
ellenfél. Büszke vagyok a fi úkra, küz-
deni akarásból jelesre vizsgáztak” – 
mondta a Liga 3-ban feljutásért küzdő 
együttes mestere a csíki labdarúgás ed-
digi legjelentősebb összecsapása után.

A Román Kupa elődöntőjében már 
csak élvonalbeli csapatok érdekeltek, 
hiszen a Craiova és az Astra mellett 
még a Viitorul és a Kolozsvári CFR ma-
radtak versenyben a sorozatban.

Döntetlennel zárta a Liga 1 alapszakaszát az FCSB

 » „Ez nem egy 
bajnokesélyes 
csapat. Gyengék. 
A 13. percben 
vezetsz 1-0-ra, 
de mégsem 
tudsz megnyerni 
egy meccset a 
Voluntari ellen?” 
– bosszankodott 
Gheorghe Becali, 
az FCSB tulajdo-
nosa a Voluntari 
vendégeként 
jegyzett 2-2-es 
döntetlen után.
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dab lemezzel, cserépfedést, lemezfestést, egyéb 
bádogosmunkák elkészítését, csatornakészítést 
több színben, csatornajavítást, valamint belsőépí-
tészeti munkálatokat – bárhol, bármikor, előnyös 
árakon. Tel.: 0753-473256.

 » RÖVIDEN

Temesváriakkal szemben botlott
az UTA és a Luceafărul
Megbotlott az UTA labdarúgócsapa-
ta a Temesvári Ripensia vendége-
ként: az aradi csapat a másodosz-
tályos bajnokság 23. fordulójában 
1-0-s vereséget szenvedett, de 32 
pontjával az összetett nyolcadik 
helyén maradt. A kieső helyen 
álló Temesvári ACS Poli ezalatt 
hazai környezetben mentett pontot 
1-1-es döntetlennel a Nagyváradi 
Luceafărullal szemben. Szintén 
hétvégén botlott a Ploiești-i Petrolul 
1-1-re a Bukaresti Metaloglobusz-
szal szemben, a listavezető Snagov 
viszont 2-1-re legyőzte a Konstancai 
Farult és a Târgoviște is megnyerte 
1-0-ra az Argeș FC elleni idegenbeli 
meccsét. A Kolozsvári Universita-
tea–Temesvári ASU Poli összecsa-
pást ma 17.30 órakor rendezik.
 
Tulajdonosával a pályán 
nyert az Imperial Wet
Több alapjátékosa nélkül utazott 
hétvégén Suceava megyébe az 
Imperial Wet, de a csíkszeredai 
teremlabdarúgó-csapat így is 
magabiztosan, 12-4-re győzte le a 
Bukovina Vicovot az élvonalbeli 
bajnokság alapszakaszában. Robert 
Matei sérüléssel küszködik, testvére 
Florin Matei sárgalapok halmozása 
miatt nem volt a keretben. Mario 
Duque személyi okok miatt hiány-
zott, Lukas Francini pedig már nem 
tagja a hargitai gárdának. Cosmin 
Gherman edző ezért két fi atalt, 
Alexandru Poreát és Péter Bend-
egúzt, illetve a csapat tulajdonosát, 
Görbe Waltert is nevezte a meccsre, 
és mindhárman pályára is léptek. A 
csíkiak végig vezetve szerezték meg 
a három pontot, a vendégek győzel-
me egy percig sem volt veszélyben. 
Az Imperial Wet az eddigi tizenhat 
mérkőzésén tizenkét győzelemmel 
és egy döntetlennel 37 pontot gyűj-
tött, helyét a felsőházi rájátszásra 
már korábban bebiztosította.
 
Oktatott a Ferencváros 
az NB1-ben
A Ferencváros 7-0-ra győzte le hét-
végén a vendég DVTK csapatát a 
magyar élvonalbeli labdarúgó-baj-
nokság 23. fordulójában, ezért a 
budapesti „zöld-fehérek” 46-ra 
növelték pontjaikat az összetett 
élén. A tabellán mögöttük második 
helyen álló, címvédő Mol Vidi sem 
hibázott, amikor 2-1-re legyőzte ott-
hon a Kisvárdát, ráadásul előnye 
négyre nőtt a harmadik helyezett 
Újpesthez képest. Az újpestiek egy 
gól nélküli döntetlennel zárták 
az MTK elleni rangadót, de mivel 
a DVSC 2-0-ra kikapott a Puskás 
Akadémiából, az összetettben 
nem változott közöttük a sor-
rend. A Honvéd is elszalasztotta a 
lehetőséget az előzésre, mert 3-1-re 
kikapott a Haladástól. A Mezőkö-
vesd–Paks 2-0-lal ért véget, ezért 
jelenleg a kiesést jelentő utolsó két 
helyen a Kisvárda (24 pont) és a 
Haladás (10) tanyázik.




