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Papírforma a felsőházban,
meglepetés a playoutban
Az Astra labdarúgócsapata nem 
tudta megismételni a Liga 1-es 
bajnokság alapszakaszának utolsó 
fordulójában elért eredményét a 
Craiova vendégeként, így a felső-
házi rájátszás első körében 1-0-s 
vereséget szenvedett vasárnap este. 
Ugyanaznap okozott meglepetést 
a playoutban a bennmaradásért 
harcoló Voluntari, amikor is 2-0-ra 
legyőzte idegenben az összetettben 
előtte álló Iași gárdáját. A rájátszás 
első fordulója a lapzártánk után 
rendezett mérkőzésekkel zárult.
 
Temesvárra került a férfi 
kézilabdázók Román Kupája
A Temesvári Poli férfi  kézilabdacsa-
pata 31-27-re legyőzte Focșani-ban a 
Steauát a Román Kupa döntőjében. 
A Béga-parti együttes történetében 
másodjára hódította el ezt a serle-
get, miután korábban az 1986-os 
fi nálét nyerte meg a Dinamo ellen. 
A Dinamo ezúttal a kisdöntőben 
volt érdekelt, ahol 32-30-ra legyőzte 
a Final Fournak otthont adó Foc-
șani együttesét a bronzéremért. 
A négyes döntő legjobb játékosának 
a Temesváriakat erősítő Marius 
Sa doveacot választották, miközben 
a torna legjobb kapusának járó el-
ismerés a steauás Mohsen Renarnié 
lett. Szintén a „bakák” keretéből ke-
rült ki a gólkirály is Gabriel Florea 
személyében.
 
Sportcsarnokot ígér
Bukarestnek a főpolgármester
Egy 20 ezer férőhelyes, 60 ezer 
négyzetméteren elterülő multi-
funkcionális sportcsarnok meg-
építésének tervét jelentette be 
tegnap Gabriela Firea, Bukarest 
főpolgármestere. Az elöljáró elmon-
dása szerint a megvalósíthatósági 
tanulmány alapján mintegy 138 
millió euróra becsülik a beruházás 
költségeit, és mintegy három évet 
szánnának a kivitelezésére. Buka-
rest városi tanácsa már hat évvel 
ezelőtt is tervezett egy 12 ezer férő-
helyes csarnokot, ám a kivitelezése 
elmaradt. Romániában jelenleg 
Kolozsváron található az ország leg-
korszerűbb sportcsarnoka, amely 10 
ezer férőhelyes, és 19 millió euróba 
került. Hasonló költségekkel járt 
Craiova modern csarnoka is.

KERETET HIRDETETT AZ EB-SELEJTEZŐK RAJTJÁRA A MAGYAR FOCIVÁLOGATOTT OLASZ MESTERE

Frissességre alapoz Marco Rossi

 »  „A játéko-
soknak a lehető 
legfrissebbek-
nek kell lenniük 
jövő csütörtök 
estére, miközben 
keményen is kell 
dolgoznunk a kö-
zös felkészülés 
során” – idézte 
a tegnap keretet 
hirdető Marco 
Rossi szövetsé-
gi kapitányt a 
Magyar Labda-
rúgó-szövetség 
(MLSZ) hivatalos 
honlapja.

Ilyen körülmények között várha-
tóan nagy felelősség hárul majd a 
rutinos Szalai Ádámra és Dzsudzsák 
Balázsra, de az Egyesült Államok-
ban focizó Németh Krisztián, a 
horvátországi Eszék csapatában 
szerzett tapasztalatát „hazahozó” 
Kleinheisler László vagy a szlová-
kiai pontvadászatban, a DAC színe-
iben szereplő Kalmár Zsolt is tagja a 
keretnek. Rossi számít még többek 
között a Kolozsvári CFR hátvédjére, 
Lang Ádámra is, mint ahogyan a 
Lipcse védője, Willi Orban is kapott 
meghívót.

Rossi ugyanakkor először hívta 
meg a keretébe Balogh Norber-
tet (APOEL Nicosia) és Szoboszlai 
Dominikot (Red Bull Salzburg), 
mert esetükben – bevallása sze-
rint – mostanáig csak a megfelelő 
pillanatra várt. „Norbert az utóbbi 
időben rendszeresen játszik, és a 
teljesítménye is indokolja azt, hogy 
a keret tagja legyen. Dominikról is 
elmondtam már, hogy tehetsége 
megkérdőjelezhetetlen, azonban 
a megfelelő pillanatban kell majd 
neki lehetőséget adni. Ez most jött 
el, hiszen már a Salzburg keretével 
készül, amely nagyon modern és 
agresszív focit játszik, amihez vi-

szont nagyon kemény edzésmunká-
ra van szükség, így a fi atal játékos 
nagyon jó állapotban van” – ma-
gyarázta a magyarok olasz szövet-
ségi kapitánya.

Érdekesség, hogy a korábban játé-
kosmegfi gyelőként is tevékenykedő 
László Csaba épp tavaly november-
ben, a lapunknak adott értékelése-
kor, említette Szoboszlait azon fi atal 
játékosok között, akiket jómaga szí-
vesen látna a felnőttválogatottban. A 
székelyudvarhelyi származású edző 
szerint bár a középpályás az osztrák 
másodosztályban játszik, kimagasló 
teljesítményt nyújt, és nagyon sok 
gólt tud szerezni. Hasonlóképp em-
lítette akkor Nagy Ádámot és Kalmár 
Zsoltot is, akik most szintén tagjai az 
Eb-selejtezőre készülő keretnek.

A névsorban többségében külföldi 
bajnokságokban szereplő futballis-
ták szerepelnek, míg a magyar él-
vonalból a Ferencváros, a Mol Vidi 
és a Honvéd „delegál” játékosokat. 
Magyarország, mint ismeretes, az E 
selejtezőcsoportból harcolhatja ki a 
részvételi jogot a 2020-as Eb-re. Már-
cius 21-én idegenben játszik a szlová-
kokkal, majd három nappal később 
hazai környezetben fogadja a világ-
bajnoki ezüstérmes horvátokat.

Érkezhetnek. A magyar válogatott tagjait vasárnapra várják Telkibe
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Keretet hirdetett Marco Rossi, 
Magyarország labdarúgó-vá-
logatottjának szövetségi 
kapitánya a Szlovákia és 
Horvátország elleni Eb-selej-
tezőkre. A játékosok között a 
Kolozsvári CFR-t erősítő Lang 
Ádám is szerepel, de a László 
Csaba által korábban kisze-
melt Szoboszlai Dominik is 
kapott meghívót a vasárnapi 
összetartásra.

 » KRÓNIKA

K ompromisszumos megoldás-
ra kényszerült Marco Rossi, 
Magyarország labdarúgó-vá-

logatottjának szövetségi kapitá-
nya az Európa-bajnoki selejtező-
sorozat közelgő rajtjára, a tegnap 
kihirdetett keretéből ugyanis ki 
kellett hagynia pár kulcsemberét. 
Egyebek mellett a Freiburgban 
szereplő Sallai Roland bajlódik sé-
rüléssel, de Fiola Attila egészségi 
állapota sem teszi lehetővé, hogy 
a piros-fehér-zöld csapat segítsé-
gére legyen a Szlovákia és a Hor-
vátország elleni meccseken. Böde 
Dániel sem kapott most meghívót 
a vasárnapi, Telkiben esedékes 
összetartásra, a keret összeállítá-
sakor pedig az olasz szakembernek 
azt is fi gyelembe kellett vennie, 
hogy a közös felkészülésre mind-
össze két napjuk lesz. „Két nagyon 
nehéz mérkőzéssel kezdjük meg 
az Európa-bajnoki selejtezőket, és 
lesznek olyan játékosok, akik csak 
keddre érkeznek meg Telkibe. Jövő 
szerdán utazunk Nagyszombatra, 
csütörtökön pedig már pályára is 
lépünk Szlovákia ellen, így jól be 
kell osztanunk a rendelkezésre álló 
időt. A játékosoknak a lehető leg-
frissebbeknek kell lenniük csütör-
tök estére, miközben keményen is 
kell dolgoznunk a közös felkészü-
lés során” – idézte Rossit a Magyar 
Labdarúgó-szövetség (MLSZ) hiva-
talos honlapja.

 » V. NY. R.

Az Újpesttel játszik a legjobb négy 
között a Csíkszeredai Sportklub 

jégkorongcsapata az Erste Ligában, 
miután a saját ellenfele kiválasztá-
sára lehetőséget kapó Ferencváros 
előtte a Debrecent szemelte ki magá-
nak tegnap. Ez talán nem meglepő, 
hiszem a hajdú-bihari együttes az 
egyetlen a négy közül, amelyik nem 
4-0-s összetettbeli sikerrel jutott az 
elődöntőbe, hanem a maximális 
hét meccset végigjátszotta, mígnem 
vasárnap este kiejtette az alsóházi 
középdöntőből érkezett, újonc Gyer-
gyói HK-t. A hazai környezetben 
játszott találkozót a magyarországi 
együttes 4-2-re nyerte meg, így 4-3-
as összesítettel búcsúztatta el a har-

gitai piros-fehéreket. Az elődöntőről 
kérdezve Hodos László, a Sportklub 
elnöke lapunknak elmondta: nem 
érte őket meglepetés azáltal, hogy 
az Újpest ellen folytatják, és gyakor-
latilag a Brassói Corona kiejtése óta 
erre készültek. Rámutatott ugyanis, 
hogy mivel a Fradié volt a választás 
joga, számítottak arra, hogy köny-
nyebb ellenfelet választ majd, az-
által pedig, hogy a Debrecen jutott 
tovább még az utazás is egyszerűbbé 
vált a zöld-fehérek számára. Saját 
párharcukkal kapcsolatban Hodos 
ötven-ötven százalékra saccolta az 
esélyeket, mert meglátása szerint 
az ellenfél is igen erős kerettel bír. 
Úgy érzi viszont, hogy a Sportklub 
talán most még jobb formában van, 
kérdésünkre válaszolva pedig meg-
erősítette, hogy hasznukra vált a 

korábbi edzőváltás, mert Vaclav No-
vak elődje nem tudta kihozni a ma-
ximumot a hokisaiból. Emlékeztetett 
rá, hogy már a szezon elején az Erste 
Liga-döntőbe jutást célozták, ezen 
elvárás pedig nem változott. „Aztán 
a fi náléban majd meglátjuk, mi tör-
ténik. Persze nem lehetetlen az Erste 
Ligát megnyerni, de most egyelőre 
lépésről lépésre kell haladni és az 
Újpestre koncentrálni” – mondta. 
Hodos úgy érzi, hogy maximum hat 
összecsapásra lesz szükség, hogy az 
egyik fél negyedik győzelméig tartó 
csatában dűlőre jussanak. Rámuta-
tott viszont, hogy a zsúfolt, megter-
helő programot már megszokták, 
és szerinte a Brassói Corona elleni 
meccs is mutatja, hogy erőnlétileg 
jó formában vannak. „Megszoktuk 
ezt a kemény, pörgős életet. Nekünk 

nem az a legjobb, ha sokat pihenhe-
tünk, és van időnk gondolkodni. Ha 
minden pörög, talán a csapat jobban 
oda tud fi gyelni” – vélekedett.

A párharc szerdán a magyarorszá-
gi ellenfél pályáján kezdődik, majd 
csütörtökön ismét a Megyeri úton 
játszik a két csapat. A harmadik és 
a negyedik összecsapás vasárnap és 
hétfőn lesz Csíkszeredában. A Fradi 
már ma pályára lép hazai környezet-
ben a DEAC ellen, majd a szerdai, 
ugyancsak Pesterzsébeten rende-
zendő második találkozót követően 
szombattól a hajdú-bihariak lesznek 
a házigazdák.

A Gyergyói HK a folytatásban a ha-
zai élvonalbeli bajnokság felsőházi 
rájátszásában lesz érdekelt a Brassói 
Corona, a Galac és a Sportklub társa-
ságában.

Az Újpest ellen folytatja a Sportklub az Erste Liga elődöntőjében

 » Hodos Lász-
ló, a Sportklub 
elnöke úgy érzi, 
hogy maximum 
hat összecsapás-
ra lesz szükség, 
hogy az egyik 
fél negyedik 
győzelméig tartó 
elődöntőben 
dűlőre jussanak 
az Újpesttel.




