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Megelégednének a döntetlennel
Románia Eb-selejtezőt, Magyarország barátságos mérkőzést játszik
• Folytatódnak a

2020-as labdarúgó
Európa-bajnokság
selejtezői. Románia
az F csoport rangadóján, ma este a fővárosi
Nemzeti Arénában az
éllovas Spanyolországot fogadja. A magyar
válogatott a Montenegró elleni idegenbeli
barátságos mérkőzéssel készül a jövő hétfői,
szlovákok elleni budapesti selejtezőre.

és szerencsére is szükségük lesz.
„Biztos vagyok benne, hogy a keret
tagjai minden tőlük telhetőt megtesznek egy jó eredmény eléréséért.
Spanyolország egyértelmű esélyes,
de a román csapat mindig jól szokott
játszani az erős ellenfelekkel” – nyilatkozta Cosmin Contra, aki két éve
irányítja a nemzeti együttest.
Az E csoportot vezető Magyarország csak jövő hétfőn folytatja a
selejtezőt, amikor Budapesten Szlovákia ellen játszik. Addig azonban
ma este már pályára lép, Montenegró vendégeként készül a sorsdöntő
összecsapásra. „Ezen a felkészülési

meccsen új taktikát gyakorolhatunk, és a győzelem a célunk. A
szlovákok ellen lesz az idei legfontosabb mérkőzésünk. A korábban
elért győzelmeink csak abban az
esetben maradnak értékesek, ha ellenük is megszerezzük a három pontot” – közölte Marco Rossi, a magyar
válogatott szövetségi kapitánya.
A román és magyar érdekeltségű
csoportok programja: az F csoport 5.
fordulójában csütörtökön 21.45-től
Feröer–Svédország, Norvégia–Málta, Románia–Spanyolország, a 6.
fordulóban vasárnap 19 órától Románia–Málta, 21.45-től, Spanyolor-

szág–Feröer, Svédország–Norvégia.
Az E csoport 5. fordulójában pénteken 21.45-től Szlovákia–Horvátország, Wales–Azerbajdzsán, a 6. fordulóban szeptember 9-én, hétfőn 19
órától Azerbajdzsán–Horvátország,
21.45-től Magyarország–Szlovákia.

Rus (MOL Fehérvár), Alin Toșca (Gaziantep) és Florin Ştefan (Sepsi OSK);
középpályások: Alexandru Chipciu
(Anderlecht), Răzvan Marin (Ajax),
Nicolae Stanciu (Slavia Prága), Alexandru Cicâldău (Universitatea
Craiova) Mihai Bordeianu (Kolozsvári CFR), Paul Anton (Krilja Szovetov),
Ciprian Deac (Kolozsvári CFR), Ianis
A román válogatott kerete
Hagi (Genk), Alexandru Maxim (MaKapusok:
Ciprian Tătărușanu inz), Gheorghe Grozav (Kisvárda) és
(Lyon,), Florin Niță (Sparta Prága) és Adrian Păun (Kolozsvári CFR); táIonuț Radu (Genoa); hátvédek: Ro- madók: Claudiu Keserü (Ludogorec),
mario Benzar (Lecce), Vlad Chiricheș George Pușcaș (Reading) és Florin
(Napoli), Ionuț Nedelcearu (FC Ufa), Andone (Brighton).
Dragoș Grigore (Ludogorec), Adrian

A magyar válogatott kerete

Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencváros), Gulácsi Péter (RB Leipzig) és
Kovácsik Ádám (Mol Fehérvár);
hátvédek: Baráth Botond (Sporting
Kansas), Bese Barnabás (Le Havre),
Ferenczi János (Debrecen), Kádár
Tamás (Dinamo Kijev), Korhut Mihály (Arisz Szaloniki), Lang Ádám
(Omonia Nicosia), Lovrencsics Gergő (Ferencváros) és Willi Orbán (RB
Leipzig); középpályások: Gazdag
Dániel (Budapest Honvéd), Holman
Dávid (Slovan Bratislava), Kleinheisler László (NK Osijek), Kovács István
(Mol Fehérvár FC), Nagy Ádám (Bristol City), Pátkai Máté (Mol Fehérvár),
Sigér Dávid (Ferencváros) és Szoboszlai Dominik (RB Salzburg); támadók: Dzsudzsák Balázs (Al-Ittihad),
Holender Filip (FC Lugano), Nagy
Dominik (Legia Varsó), Németh
Krisztián (Sporting Kansas), Sallai
Roland (SC Freiburg), Szalai Ádám
(TSG Hoff enheim) és Varga Roland
(Ferencváros).

HORVÁTH BÁLINT OTTÓ

A

selejtezők ötödik fordulójában a csoport legnagyobb
esélyesei, a korábbi Európa- és világbajnok spanyolok ellen
telt ház előtt játszik a román csapat,
amelynek pozitív eredményre van
szüksége ahhoz, hogy a továbbjutásért versenyben maradjon. A mérkőzés előtt a románok hét ponttal a
harmadik helyet foglalják el a csoportban, miközben Spanyolország
eddigi négy mérkőzésének mindegyikét megnyerte. A ma 21.45-kor
kezdődő összecsapás után Románia
vasárnap is pályára lép, Ploiești-en
Málta ellen már jóval könnyebb
meccs vár rá.
A román válogatott szövetségi
kapitánya legalább egy döntetlent
szeretne elérni a spanyolok ellen,
de mint mondta, ehhez játékosainak tökéletes napot kell kifogniuk,

Pontot szereznének a román játékosok
a spanyoloktól
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Sok helyzet és három Vasas-gól Galacon
M

agabiztos győzelmet aratott
a Székelyudvarhelyi Vasas
Femina a női labdarúgó 1. Ligában,
szerdán délben 3–1-re nyert a Galaci
Universitatea otthonában.
A meccs könnyen hazai góllal kezdődhetett volna, ám az első percben kimaradt egy óriási galaci ziccer, az üres
kapu mellé emelték a labdát. Gyorsan
rendezte sorait a Vasas, egymás után
dolgozta ki nagyobbnál nagyobb helyzeteit, a labda viszont csak a játékrész
hajrájában haladt át a gólvonalon, Țabur volt a gólszerző. Térfélcsere után a
lányoknak gyorsan sikerült növelniük
az előnyt, Țabur duplázott, majd Vlădulescu is feliratkozott a gólszerzők
közé. A biztos előny tudatában a mérkőzés végére alábbhagyott a fi gyelem,
a hazaiak szépítettek, ám közelebb férkőzni már nem tudtak.

„Sokkal jobban játszottunk, mint
az első fordulóban Konstancán. Akkor nagyon sok gondunk és sérültünk
volt, a keret fele egy nappal korábban
ért vissza a válogatottól, fáradtak
voltak. Most a lányok azt játszották,
amit elvárunk tőlük” – mondta Andrási Sándor Csaba vezetőedző.
A bajnokságban hosszú szünet következik, mivel az U17-es, az U19-es
és a felnőtt válogatott is Európa-bajnoki selejtezőket játszik. László Béla
elnöktől megtudtuk, hogy a nyári
felkészülés alkalmával a Vasastól az
U17-be négy, az U19-be öt, míg a felnőtt keretbe két játékost hívtak be,
reményei szerint a selejtezőkön is
számítanak majd a labdarúgókra a
szövetségi kapitányok.
A női másod- és harmadosztályos
küzdelmek októberben kezdődnek,

míg az U16-os országos bajnokság
jövő héten, szeptember 14-én a Vasas
Femina a Nagybányai Venus vendége
lesz.
Női labdarúgó 1. Liga, 2. forduló:
Galaci Universitatea–Székelyudvarhelyi Vasas Femina 1–3 (0–1),
gólszerzők Țabur (41., 52.), Vlădulescu (67.). Vasas Femina: Kajtár – Bíró
A., Caldare, Dávid, Krall, Barabási,
Benő, Vlădulescu, Orbán, Mitri, Țabur. Játszott még Tamás, Dakó, Szász.
További eredmények: Nagybányai
Függetlenség–Kisbecskereki Fortuna 1–4, CSS Târgoviște–Aradi Piros
Security 1–3, Luceafărul Filiași–Bukaresti Fair Play 2–0, Alexandriai
Universitatea–Borgóprundi
Heniu
2–0, Kolozsvári Olimpia–Konstancai
Selena 9–0.
Zátyi Tibor

• RÖVIDEN
Felkészülési meccsekkel hangol a Szejke
Napi két edzéssel készül a szeptember 22-ei másodosztályos bajnoki rajtra a Székelyudvarhelyi Szejke SK felnőtt férfi kézilabdacsapata. Sipos Lóránt együttese csütörtökön és pénteken két barátságos
mérkőzést játszik a CSU Suceava ellen a városi sportcsarnokban, a
mai meccs 18.30-kor, a holnapi pedig 11 órakor kezdődik. Az ellenfél
az előző idényben a Bölények Ligájában szerepelt. A másodosztályos bajnokság szeptember 22-én rajtol a Szejke SK-nak, a C csoport
első fordulójában a Segesvári CNE együttesét fogadja.

• SPORTESEMÉNYEK A TELEVÍZIÓBAN
11.00 Férfi kosárlabda, vébé, Kína: Brazília–Montenegró (M4 Sport)
15.30 Férfi kosárlabda, vébé, Kína: Egyesült Államok–Japán (M4 Sport)
18.00 Férfi kézilabda, Nemzeti Liga: Dél-Dobrudzsa–Torda (TVR HD)
19.00 Tenisz, Grand Slam-torna, US Open (Eurosport 2)
21.45 Labdarúgás, Európa-bajnoki selejtező: Románia–Spanyolország
(Pro TV)
21.45 Labdarúgás, barátságos mérkőzés: Montenegró–Magyarország
(M4 Sport)

