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Romániában sorsolják ki 
a 2020-as labdarúgó-Euró-
pa-bajnokság csoportbeosz-
tását. A novemberi esemény 
sportdiplomáciai jelentőség-
gel bír, ahhoz viszont, hogy a 
válogatott is érdekelt legyen 
benne, tovább kell jutnia a 
most kezdődő selejtezőkből.

 » VÁSÁRHELYI-NYEMEC RÉKA

B ukarestben sorsolják ki no-
vember 30-án a 2020-as lab-
darúgó-Európa-bajnokság 

csoportjait – jelentette be Christian 
Karembeu, a seregszemle egyik 
nagykövete, amikor pénteken a 
Național Arénában állították ki a 
kontinensviadal serlegét, a Henri 
Delaunay-trófeát.

„Románia nagyon sok tehetséget 
adott az évek során a labdarúgás-
nak, kiérdemelte, hogy társházi-
gazdája legyen a 2020-as Eb-nek. 
Örülök, hogy egykori ellenfeleim 
oldalán most itt állhatok ebben a 
szép stadionban, és egy fontos hírt 
közölhetek: 2019. november 30-án 
Bukarestben sorsolják ki a torna 
csoportbeosztását. Gratulálok, és 
sok sikert kívánok úgy a pályára 
lépő csapatnak, mint a szervezők-
nek. Öt milliárd tévénéző követi 
majd fi gyelemmel ezt az eseményt” 
– fogalmazott a korábbi francia vá-
logatott középpályás.

A jubileumi torna társházigaz-
dájaként, mint ismeretes, Romá-
nia a majdani C csoport három 
júniusi összecsapását és az egyik 
nyolcaddöntőt rendezheti, a sor-
solási ceremóniát – amelyet majd 
a Romexpóban szerveznek – pedig 
megtiszteltetésként fogadta a ha-
zai sportági szövetség. „Ez a siker 
jól tükrözi azt, hogy az Európai 
Labdarúgó-szövetség jelentőséget 
tulajdonít a romániai labdarúgás-
nak és az országunknak. Ezzel 
az eseménnyel Románia jelentős 
nemzetközi fi gyelmet kap majd, 
óriási lehetőség ez számunkra, 
hogy sportdiplomáciai téren fősze-
replővé válhassunk nemcsak a tér-
ségben, hanem nemzetközi szinten 
is” – vélekedett Răzvan Burleanu, 
a Romániai Labdarúgó-szövetség 
(FRF) első embere, köszönetet 
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Bukarestben lesz az Eb-sorsolás

Fontos bejelentés. Christian Karembeu pénteken közölte, hogy Bukarestben lesz az Eb-sorsolás

 » „Ezzel az 
eseménnyel 
Románia jelen-
tős nemzetközi 
fi gyelmet kap 
majd, óriási 
lehetőség ez 
számunkra, hogy 
sportdiplomáciai 
téren főszerep-
lővé válhas-
sunk nem csak 
a térségben, 
hanem nem-
zetközi szinten 
is” – vélekedett 
Răzvan Burlea-
nu, a Romániai 
Labdarúgó-szö-
vetség (FRF) első 
embere.

mondva az UEFA-t elnöklő Aleksan-
der Ceferinnek a támogatásért.

A pénteki eseményen egyébként 
bejelentették azt is, hogy az Euro 
2020 hazai nagykövetei a kétszeres 
BEK-győztes Miodrag Belodedici, a 
román válogatottsági örökranglistát 
vezető Dorinel Munteanu és az olim-
piai bajnok atléta, Gabriela Szabó 
lesznek.

Ivan váltja Țucudeant
Tekintettel arra, hogy ez egy jubile-
umi Eb lesz több házigazdával, az 
eseményt befogadó országok válo-
gatottjai nem kapnak automatikus 
részvételi jogot. A selejtezők pár 
nap múlva kezdődnek, Romániá-
nak pedig a Svédországot, Máltát, 
Feröer-szigeteket, Spanyolországot 
és Norvégiát soraiban tudó F cso-
portból kell továbbjutnia ahhoz, 
hogy érdekelt legyen a novemberi 
sorsoláskor. A Cosmin Contra szö-
vetségi kapitány irányította együt-
tes március 23-án Svédország ven-
dégeként kezd, majd március 26-án 
Kolozsváron fogadja a feröerieket. 
A keretösszeállításra vonatkozó 
előzetes elképzeléseket viszont 
felborította a Kolozsvári CFR gól-
vágójának, George Țucudeannak 
a hétvégi sérülése, helyére így az 
U21-es válogatott spanyolországi 
edzőtáborába készülő Andrei Ivant 
hívta be a szakvezetés. Contra, 
mint ismeretes, először a külföldön 
futballozó játékosok neveit jelen-

tette be, így a Bécsi Rapid csatára 
mellett még a két Bihar megyei tá-
madóra, George Pușcașra és Clau-
diu Keșerüre számíthat a szakem-
ber. A mintegy hónapos kihagyásra 
kényszerülő Țucudeanon kívül a 
Liga 1-es bajnok Kolozsvári CFR-
ből Ciprian Deac és Cristian Manea, 
a Viitorultól Ianis Hagi és Tudor 
Băluță, a Craiovától Alexandru Ci-
câldău és Nicușor Bancu, míg az 
FCSB-től Romario Benzar kaptak 
meghívást.

Kezdődik az összetartás
Benzar tegnap még nem tudott csat-
lakozni a Mogoșoaiára megérkezett 
futballistákhoz, hiszen a Liga 1-es 
bajnokság felsőházi rájátszásának 
második fordulójában az FCSB lap-
zártánk után lépett pályára a Gi-
urgiui Astra vendégeként. Előtte a 
Kolozsvári CFR értékes három pon-
tot szerzett 1-0-s győzelemmel a Vii-
torul pályáján, miközben a Craiovai 
Universitatea a Sepsiszentgyörgyi 
Sepsi OSK otthonában nyert szintén 
1-0-ra. Az alsóházban lapzártánkig 
csak a Călărași–Iași meccs fejező-
dött be, 1-2-es végeredménnyel. Ma 
Chiajna–Hermannstadt (18 óra) és 
Voluntari–Botoșani (20.30) párosí-
tás szerint játszanak. A válogatott 
tegnap kezdődött összetartására 
tizennégy futballista érkezett meg, 
a többiek a klubcsapataik program-
jától függően csatlakoznak a közös 
felkészüléshez.

 » KRÓNIKA 

A fi nn Valtteri Bottas győzelmével 
zárult tegnap a Forma–1-es autós 

gyorsasági-világbajnokság szezony-
nyitó Ausztrál Nagydíja. A melbour-
ne-i futamon győztes Mercedes piló-
ta mögött csapattársa, a címvédő brit 
Lewis Hamilton lett a második, míg 
a dobogó harmadik fokára Max Vers-
tappen állhatott fel. A holland pilóta 
a Red Bull–Hondával harcolta ki ezt 
a sikert, amire a japán motorgyártó 
immár egy évtizede várt. Megelőzte 
a trónfosztást remélő két Ferrarit, Se-

bastian Vettelt és Charles Leclerc-t, 
de a pontversenyben maga mögé 
utasította a sorrendben 6–10. helyen 
záró Kevin Magnussent (Haas), Nico 
Hülkenberget (Renault), Kimi Raik-
könent (Alfa Romeo), Lance Strollt 
(Racing Point) és Danyiil Kvjatot 
(Toro Rosso). A súlyos sérülésből 
felépült, több éves kihagyás után 
visszatért Robert Kubica a 17. helyre 
kormányozta be a Williams autóját.
Bottas egyébként a leggyorsabb kö-
rért járó pluszpontot is megkapta, 
elmondása szerint pedig ez volt pá-
lyafutása legjobb versenye. „Mindent 

az irányításom alatt tartottam, és az 
autó is nagyon jól ment ma” – fo-
galmazott. A Mercedes hétvégi telje-
sítményét a négyszeres világbajnok 
Vettel sokkolónak nevezte, miközben 
saját teljesítménye miatt csalódott 
volt. „A barcelonai téli teszteken jól 
mentünk, akkor azt a visszajelzést 
adtam a csapatnak, hogy az autó na-
gyon jó. Ezen a hétvégén viszont nem 
igazán ez volt a helyzet. Arra számí-
tottam, hogy jobb leszek” – mondta 
a német. A Forma–1-es idény máso-
dik futama március 31-én a Bahreini 
Nagydíj lesz.

Bottas győzelmével indult a Forma–1-es idény

 »  „Mindent az 
irányításom alatt 
tartottam, és az 
autó is nagyon 
jól ment ma” 
– fogalmazott 
Valtteri Bottas.

 » RÖVIDEN

Aradon „talált magára” 
a Nagyváradi Luceafărul
Az UTA vendégeként „talált 
magára” a Nagyváradi Luceafărul 
labdarúgócsapata, amely a máso-
dosztályos bajnokság hétvégi 25. 
fordulójában 3-0-ra győzte le aradi 
riválisát. Az összetettben élen álló 
Snagov tegnap 2-1-re verte idegen-
ben a Temesvári Ripensiát, ezért 
a tabellán továbbra is két pont az 
előnye a Bákóban 2-1 arányú diadalt 
ünneplő Kolozsvári Universitateával 
szemben. Az erdélyi csapatok közül 
nem járt ugyanakkor szerencsével a 
Temesvári ACS Poli és a Temesvári 
ASU Poli sem, előbbi 3-1-re kikapott 
otthon a Clinceni-től, míg utóbbi gól 
nélküli döntetlent ért el az Argeș FC 
vendégeként.
 
Edzőváltás a Brassói Coronánál
Visszatért a szlovák Julius Penzes a 
Brassói Corona élvonalbeli jégko-
rongcsapatához, a román váloga-
tott szövetségi kapitányaként is 
dolgozó szakember Greg Lind-
qvistet váltja a barcasági együttes 
vezetőedzői tisztségében. A Cenk 
alattiak számára, mint ismeretes, 
az Erste Liga idei szezonja már le-
zárult, a hazai bajnokság alapsza-
kaszába viszont az összetett élén 
áll a biztos elődöntős Csíkszeredai 
Sportklub, a Galaci CSM és a Gyer-
gyói HK előtt. A Sportklub az Erste 
Liga elődöntőjében két magyaror-
szági vereség után lapzártánk után 
fogadta hazai pályán az Újpestet. 
Az egyik fél negyedik sikeréig tartó 
párharcban ma ismét a Hargita 
megyei „kék-fehérek” lesznek a 
házigazdák.
 
Az MTK ellen lőtt gólt 
a székely akadémia neveltje
A Székelyföldi Labdarúgó Akadé-
mia neveltje, a 18 éves, kézdialmási 
Tamás Nándor 91. percben szerzett 
góljával győzte le hétvégén a 
Puskás Akadémia 3-2-re a ven-
dég MTK-t a magyar élvonalbeli 
bajnokság 25. fordulójában. A fi atal 
labdarúgó lett az első, aki a csíki 
„iskolából” kikerülve gólt szerzett 
az NB1-ben. A hétvégi fordulóban 
egyébként a listavezető Ferenc-
város 2-0-ra legyőzte otthon a se-
reghajtó Haladást, de az összetett 
második helyén álló Mol Vidi is 
három pontot szerzett a Mezőkö-
vesd elleni 1-0-ás sikerével.
 
Rangadókkal folytatódik 
a Bajnokok Ligája
Barcelona–Manchester United és 
Tottenham–Manchester City rang-
adókat rendeznek a labdarúgó-Baj-
nokok Ligája negyeddöntőjében. Ez 
a pénteki sorsoláskor derült ki, ami-
kor a Juventus – amelynek veretlen-
ségét az olasz Serie A-ban hétvégén 
a Genova törte meg 2-0-s sikerével – 
a címvédő Real Madridot kiejtő Aja-
xot húzta, a Liverpool pedig a Portót 
kapta ellenfélként az áprilisi mecs-
csekre. Az első találkozókat 9-10-én, 
a visszavágókat 16–17-én rendezik. 
Pénteken sorsolták ki az Európa 
Liga negyeddöntőjének a párharcait 
is, amelyek között lesz egy spanyol 
csata a Villarreal–Valencia találkozó 
révén. Ugyanebben a szakaszban 
a Nápoly az Arsenallal, a Benfi ca a 
Frankfurttal, a Prágai Slavia pedig 
a Chelseavel mérkőzik majd meg 
áprilisban.




