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9.00 Műkorcsolya, világkupa, Szaitama, Japán (Eurosport 1)
12.00 Síugrás, világkupa, Planica (Eurosport 1)
15.00 Curling, világbajnokság, Silkeborg, Dánia (Eurosport 2)
17.00 Tenisz, WTA-, ATP-torna, Miami (Digi 2, Digi 4, Telekom 4)
17.30 Sílövészet, világkupa, Oslo (Eurosport 1)
19.15 Labdarúgás, U21-es barátságos mérkőzés: 
          Németország–Franciaország (Eurosport 1)
19.45 Labdarúgás, U21-es barátságos mérkőzés:
          Spanyolország–Románia (TVR 1)
21.00 Férfi kosárlabda, Euroliga: Bayern–Barcelona (Digi 3, Look Sport)
21.30 Női kézilabda, barátságos mérkőzés: Franciaország–Románia (TVR 1)
21.45 Labdarúgás, Eb-selejtező: Szlovákia–Magyarország (M4 Sport)

• S P O R T E S E M É N Y E K  A  T E L E V Í Z I Ó B A N  

H O R V Á T H  B Á L I N T  O T T Ó

A sikertelen világbajnoki kva-
lifi káció és a felemás Nem-
zetek Ligája-szereplés után 

újabb selejtezősorozat kezdete előtt 
áll a magyar és a román válogatott. 
A 2020-as Eb nagy jelentőséggel 
bír a két nemzeti együttes számá-
ra, hiszen többek között Budapest 
és Bukarest is otthont ad majd a 
kontinenstorna mérkőzéseinek, így 
amennyiben sikerrel veszik a selej-
tezőt, hazai közönség előtt léphet-
nek pályára. A két válogatottnak 
viszont rendkívül nehéz lesz kihar-
colnia a továbbjutást, hiszen a se-
lejtezőcsoportban erős ellenfelekkel 
kerültek össze, és az első két hely 
valamelyikének megszerzéséért ki-
egyensúlyozott teljesítményre lesz 
szükségük.

A magyar csapat ma 21.45-től 
Nagyszombaton kezdi meg menete-
lését Szlovákia ellen, majd vasárnap 
19 órától a világbajnoki ezüstérmes 
horvátokat fogadja Budapesten. 
Marco Rossi szövetségi kapitány 
szerint hatalmas lökést adna a vá-
logatottnak, ha sikerülne legyőznie 
a szlovákokat, mert ez esetben jó 
eséllyel három nappal később a hor-
vátoktól sem kapna ki. A szakember 
célja a hat pont megszerzése, ugyan-
akkor kettővel sem lenne csalódott. 
„Két dologra összpontosítok, egy-
részt a taktikai, másrészt a pszichi-
kai felkészítésre. Ha mindkettő jól 
sikerül, akkor igazi csapattá ková-

csolódhat a társaság” – nyilatkozta 
sajtótájékoztatóján Marco Rossi. 
A magyar játékosokra vonatkozó 
kérdésekre szűkszavúan válaszolt, 
szerinte az újonc Szoboszlai Domi-
nik esetében eljött a „megfelelő al-
kalom”, hogy meghívót kapjon, míg 
a csapatkapitány Dzsudzsák Balázs-
ról azt emelte ki, hogy „jobb állapot-
ban” van, mint az őszi találkozókon.

Gondok lehetnek a támadással

A román válogatott szombaton 19 
órától Svédország vendégeként 
játszik Stockholmban, majd jö-
vő kedden 21.45-től Kolozsváron a 
feröer-szigetekieket látja vendégül. 
Cosmin Contra szövetségi kapitány-
nak főleg támadó poszton vannak 
problémái, hiszen ezen a két mecs-
csen sérülés miatt nélkülöznie kell 
a Kolozsvári CFR és a hazai bajnok-
ság legeredményesebb játékosát, 
George Țucudeant, illetve az angol 
Premier League-ben légióskodó Flo-
rin Andonét. Ettől eltekintve Cosmin 
Contra közölte, azt szeretné, hogy 
minden mérkőzésen megfelelő hoz-
záállással játsszanak, és megszerez-
zék a szükséges pontokat. „Teljesen 
megbízom a behívott játékosokban, 
és remélem, hogy bebizonyítják 
valós képességüket ezeken a mecs-
cseken” – mondta az FRF TV-nek a 
szakvezető.

Az E csoport első két fordulójá-
nak programja: csütörtökön 21.45-
től Horvátország–Azerbajdzsán, 
Szlovákia–Magyarország; vasárnap 
16 órától Wales–Szlovákia, 19 órától 

Magyarország–Horvátország. A ma-
gyar válogatott mérkőzéseit az M4 
Sport élőben közvetíti.

Az F csoport első két forduló-
jának programja: szombaton 19 
órától Svédország–Románia, Mál-
ta–Feröer-szigetek, 21.45-től Spa-
nyolország–Norvégia; március 
26-án, kedden 21.45-től Málta–Spa-
nyolország, Norvégia–Svédország, 
Románia–Feröer-szigetek. A román 
csapat találkozói a Pro TV-n követ-
hetők.

A magyar válogatott kerete: ka-
pusok – Dibusz Dénes (Ferencváros), 
Gulácsi Péter (RB Leipzig), Kovácsik 
Ádám (Mol Vidi); hátvédek – Ba-
ráth Botond (Sporting Kansas City, 
Egyesült Államok), Bese Barnabás 
(Le Havre), Kádár Tamás (Dinamo 
Kijev), Korhut Mihály (Arisz Szalo-

niki), Lang Ádám (Kolozsvári CFR), 
Lovrencsics Gergő (Ferencváros), 
Willi Orbán (RB Leipzig), Vinícius 
(Mol Vidi); középpályások – Gaz-
dag Dániel (Honvéd), Holman Dávid 
(Slovan Bratislava), Kalmár Zsolt 
(DAC Dunaszerdahely), Kleinheisler 
László (NK Osijek), Kovács István 
(Mol Vidi), Nagy Ádám (Bologna), 
Pátkai Máté (Mol Vidi), Szoboszlai 
Dominik (Red Bull Salzburg); táma-
dók – Balogh Norbert (APO Ellinon), 
Dzsudzsák Balázs (Al Ittihad Kal-
ba), Holender Filip (Honvéd), Nagy 
Dominik (Legia Warszawa), Németh 
Krisztián (Sporting Kansas City), 
Szalai Ádám (Hoff enheim), Varga 
Roland (Ferencváros).

A román válogatott kerete: ka-
pusok – Ciprian Tătărușanu (Nan-
tes), Costel Pantilimon (Notting-

ham), Florin Niță (Sparta Praga); 
hátvédek – Cristian Manea (Kolozs-
vári CFR), Romario Benzar (FCSB), 
Cristian Săpunaru (Kayserispor), 
Ionuț Nedelcearu (FC Ufa), Dragoș 
Grigore (Ludogorec), Cosmin Moți 
(Ludogorec), Cristian Ganea (Nu-
mancia), Nicușor Bancu (U Craio-
va); középpályások – Tudor Băluță 
(Viitorul,), Răzvan Marin (Standard 
Liege), Paul Anton (Krylia Sovetov), 
Alexandru Cicâldău (U Craiova), 
Alexandru Chipciu (Sparta Praga), 
Nicolae Stanciu (Al Ahli), Ianis 
Hagi (Viitorul), Alexandru Mitriță 
(New York City FC), Gheorghe Gro-
zav (Kisvárda), Ciprian Deac (Ko-
lozsvári CFR); támadók – George 
Pușcaș (Palermo), Claudiu Keserü 
(Ludogorec), Andrei Ivan (Rapid 
Wien).

Nekivágnak a futballválogatottak
Magyarország ma este Szlovákia, Románia szombaton Svédország vendége lesz

• Ezen a héten elkezdődnek a 2020-as labdarúgó 
Európa-bajnokság selejtezői. A magyar és a román vá-
logatott is idegenben, jobban rangsorolt ellenfelekkel 
szemben játssza első mérkőzését.

Novák 4. lett Hollandiában
A csíkszeredai Novák Károly Eduárd, a Román Kerékpáros-szövetség 
elnöke is részt vett a március közepén Hollandiában megrendezett parake-
rékpáros pálya-világbajnokságon. Annak ellenére, hogy Romániában nem 
létezik működő velodróm, a 43 éves sportember nagyon jó helyezéseket 
ért el: az 1 km-es időfutamon 4., az omnium elnevezésű versenyszámban 
5., a 4 km-es üldözőversenyen 7., a scratch próbán pedig 9. helyen vég-
zett. Novák és csapattársai a 2020-as tokiói paralimpiára készülnek.

• RÖVIDEN 

U tolsó versenyszámában, a ve-
gyes váltóúszásban is dobogóra 

állhatott a székelyudvarhelyi Veress 
Erna az Abu-Dzabiban zajló speciális 
olimpián: Románia válogatottjával 
a harmadik helyen ért célba a 4x50 
méteres távon. Ez volt Erna harma-
dik érme a speciális olimpián.

A 4x50 méteres vegyes váltó dön-
tőjét tegnap délután rendezték, a Ve-

ress Erna, Codruț Alexandru Moldo-
veanu, Andrei Cupsă és Mara Oprea 
alkotta román válogatott a harmadik 
legjobb időeredményt érte el. A hol-
land váltó fölényesen győzött, közel 
20 másodperc előnnyel lett első, a 
második helyért nagyon szoros csata 
folyt, hiszen a szlovén csapat csupán 
21 századmásodperccel volt gyor-
sabb a román kvartettnél.

A Down-szindrómás lány édes-
anyja, Veress Anikó a verseny előtt 
lapunknak azt nyilatkozta, hogy Er-
na nagyon izgult, ezért a délutáni fel-
készülő edzés előtt még egy családi 
szórakoztatóközpontba is ellátogat-
tak, hogy feloldják a stresszt.

Erna egyébként minden verseny-
számban érmet szerzett, amelyben 
indult: mellúszásban arany-, míg 
pillangóúszásban ezüstérmes lett. 
Egy korábbi interjún lapunknak 
azt nyilatkozta, eredményeivel meg 
szeretné mutatni a világnak, hogy 
Down-szindrómásként is lehet sike-
reket elérni. Ez most sikerült.

Fülöp-Székely Botond

Harmadik érmét is megszerezte Veress Erna

Minden versenyszámában érmet 
szerzett Veress Erna
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