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Új generáció. Marosvásárhelyről „indulnak” a jövő élvonalbeli futballistái
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 » SZUCHER ERVIN

Több mint kétezer 7 és 12 év közöt-
ti kis focista részvételével zajlik 

Marosvásárhelyen az ország leg-
nagyobb gyermektornájának számí-
tó idei, immár tizenharmadik E-On 
Kinder Kupa. A hat korcsoportba 
osztott, ötven klub 127 csapatát so-
rakoztató vetélkedő egyedülálló-
nak számít: egy hétig a Víkendtelep 
több füves illetve műgyepes pályá-
ján futballoznak egyszerre. Össze-
sen négyszáz meccset játszanak 
tizennyolc kupáért és hat gólkirályi 
címért. 

Az idei rendezvényt Ilie Dumit-
rescu egykori válogatott labdarúgó 
is felkarolta, aki örömmel vállalta 
a Kinder-kupa nagyköveti szerepét. 
A 90-es évek aranynemzedékeként 
emlegetett hazai válogatott alapem-
bere szerint rendkívül fontos odafi -
gyelni az utánpótlás-nevelésre, hisz 
alap nélkül nem lehet piramist épí-

teni. „Ahhoz, hogy a román U23-as 
válogatott az idén Európa legjobb 
négy csapata közé jusson, szükség 

volt a tehetségfelfedezők és -csiszo-
lók fáradhatatlan munkájára. A ko-
moly hozzáállásnak kezd beérni 

a gyümölcse” – vélekedett az utóbbi 
időben jobbára szakkommentátor-
ként és elemzőként dolgozó egykori 
labdarúgó. A szervezők azzal egészí-
tették ki a Steaua és a válogatott egy-
kori támadó középpályását, hogy 
a jelenlegi első ligás focisták közül 
többen is megfordultak az elmúlt 
tizenkét év alatt a Marosvásárhe-
lyen szervezett gyermekfoci-tornán. 
Maga Ilie Dumitrescu is szívesen 
emlékezett vissza arra a bukaresti 
tehetségkutató rendezvényre, ahol 
nyolc éves korában több felnőtt csa-
pat edzője is felfi gyelt rá, és a foly-
tatásra biztatta. „Sokat jelentett 
számomra, hogy egy olyan szemé-
lyiség, mint Mircea Lucescu odajött, 
gratulált, és arra buzdított, hogy 
a továbbiakban is vegyem komo-
lyan azt, amit csinálok” – idézte fel 
pályafutásának egyik legfontosabb 
állomását a három világbajnoksá-
gon is szép teljesítményt nyújtó Du-
mitrescu.

Kis focisták gyerekserege lepte el Marosvásárhelyt

KÜLÖNFÉLE

Eladók német, jó minőségű, bontott fa és 
műanyag termopan ablakok, egy- és kétnyílósok; 
új bejárati ajtók, teraszajtók többféle méretben, új 
fa- és műanyag ablakok – kedvező áron, Kápol-
náson. Szállítás megoldható. Árak: 200–2000 lej. 
www.szekelyhirdeto.info. Tel.: 0742-630838.

Taktikai fegyelmet vár el Ro-
mánia labdarúgó-válogatottjá-
tól Cosmin Contra szövetségi 
kapitány a Spanyolország 
ellen Európa-bajnoki selejtező-
mérkőzésen. A ma esti össze-
csapást követően Málta lesz az 
ellenfelük, az illetékesek pedig 
összesen négy pont megszer-
zését várják el a trikolóroktól.

 » V. NY. R.

M indenki látványos játékra 
számít, hiszen napjaink 
egyik legjobb válogatott-

ja érkezik ma Bukarestbe, hogy 
Románia labdarúgó-válogatottja 
ellen pályára lépjen a Național 
Aréna felújított gyepszőnyegén a 
2020-as Európa-bajnokság cso-
portselejtezőinek ötödik fordulójá-
ban. Erről Cosmin Contra szövetsé-
gi kapitány beszélt a felkészülésük 
során tartott sajtótájékoztatóján, 
hangsúlyozva, hogy a piros-sár-
ga-kékek kvalifi kálása a jövő évi 
seregszemlére pályafutása legna-
gyobb eredménye lenne. Elismer-
te ugyanakkor azt is, hogy hiába 
szeretné könnyedén nyerni a mecs-
cseiket, az elmúlt időszakban ala-
posan meg kell küzdeniük minden 
egyes pontért, hogy most Spanyol-

ROMÁNIA LABDARÚGÓ-VÁLOGATOTTJA A CSOPORTELSŐ SPANYOLOKAT FOGADJA AZ EB-SELEJTEZŐKBEN

„Fegyelmezett” vendégvárás

 » „Nem egy-
szerű feladat le-
győzni a spanyo-
lokat, de előnyt 
jelenthet, hogy a 
lelátókról 50 ezer 
szurkoló energi-
ája táplálja majd 
a csapatot” – 
mondta Răzvan 
Burleanu. 

ország (12 pont) és Svédország (7) 
mögött 7 ponttal a harmadik helyen 
álljanak a Norvégiával (5 pont), Mál-
tával (3) és a Feröer-szigetekkel (0) 
teljes F hatosban.

A hazai sportági szövetséget (FRF) 
elnöklő Răzvan Burleanu úgy fogal-
mazott, hogy a soron következő Spa-
nyolország és Málta elleni meccse-
ken négy pont megszerzésével lenne 
elégedett, hat pont viszont rendkívül 
boldoggá tenné. „Nem egyszerű fela-
dat legyőzni a spanyolokat, de előnyt 
jelenthet, hogy a lelátókról 50 ezer 
szurkoló energiája táplálja majd a 
csapatot” – mondta. Az FRF hiva-
talos honlapja ugyanakkor arra is 
fi gyelmezteti a találkozóra kilátoga-
tó nézőket, hogy azok civilizáltan, a 
rasszista és botrányos megnyilvánu-
lásokat mellőzve biztassák kedven-
ceiket, hogy elkerüljék az esetleges 
stadionbezárást a jövőre nézve.

Az összecsapás 21.45-kor kezdő-
dik, de az ötödik fordulóban ma 
rendezik még a Norvégia–Málta és 
a Feröer-szigetek–Svédország ösz-
szecsapásokat is az F csoportban. 
Lesznek meccsek a D, a G és a J cso-
portokban is, többek között Örmény-
ország–Olaszország, Finnország–Gö-
rögország, Írország–Svájc párosítás 
szerint. Pénteken lesz a C csoportban 
a Németország–Hollandia rangadó, 
de aznap rendezik a magyarok cso-
portjában a Szlovákia–Horvátország 
és a Wales–Azerbajdzsán meccse-

ket. Magyarország, mint ismeretes, 
szabadnapos lesz, ezért Montenegró 
vendégeként játszik ma 21.45 órától 
barátságos mérkőzést. Szombaton 
a B csoport Szerbia–Portugália ta-
lálkozó lesz a slágermeccs, de az 
A csoport Anglia–Bulgária, vagy a 
H csoport Franciaország–Albánia 
összecsapása is aznap lesz.

A hatodik forduló vasárnap kez-
dődik a ploiești-i Románia–Málta 
találkozóval (19 óra) a műsorban. 
De az F hatosban spanyol–feröeri 
és svéd–norvég csaták is lesznek. 
A  magyarok tétmeccsére hétfőig 
kell várni, amikor is Szlovákia leg-
jobbjait fogadják Budapesten az E 
ötösben.

A ma esti, spanyolok elleni találko-
zó néma főhajtással kezdődik majd a 
volt spanyol kapitány, Luis Enrique 
lányának elhunyta miatt. A szak-
ember gyermeke mindössze kilenc 
éves volt, csontrák miatt veszítette 
életét egy héttel ezelőtt. A válogatot-
tat, mint ismeretes, Robert Moreno 
irányítja, akinek a keretében töb-
bek között Jordi Alba (Barcelona), 
Dani Carvajal (Real Madrid), Sergio 
Ramos (Real Madrid), Jesus Navas 
(Sevilla) erősíti a védősort, miköz-
ben a középpályán Thiago Alcantara 
(Bayern München), Rodrigo Hernán-
dez (Manchester City) vagy éppen 
Sergio Busquets (Barcelona) léphet 
majd pályára.

Románia keretében nem hem-
zsegnek sztárcsapatokban szereplő 
játékosok, de sérülések sem nehezí-
tik Contra feladatát, miután Nicușor 
Bancu helyére behívta a Sepsi OSK 
balhátvédét, Florin Ștefant. Sok fi a-
tal van viszont a csapatban, akiktől a 
szövetségi kapitány azt reméli, hogy 
a korosztályos Eb-n szerzett tapasz-
talatuk révén felnőnek a kihíváshoz. 
Meglátása szerint a spanyolok ellen 
taktikai fegyelemre lesz szükség, 
hogy szoros emberfogás mellett el-
lentámadásokból próbálkozzanak 
gólszerzéssel.

Cristian Săpunaru visszavonul a válogatottságtól

Cristian Săpunaru bejelentette visszavonulását a válogatottból. A 35 éves védő 36 alkalommal 
ölthette magára a piros-sárga-kékek mezét, tizenegy meccsen pedig csapatkapitánya is volt a 
válogatottnak. A 2009–2015-ös időszakban az aktuális szövetségi kapitányokkal való nézetel-
térése miatt mellőzték a Portóval Európa Liga-győztes futballistát, de rutinja miatt rendre biztos 
pontot adott a védelemnek. Bár a visszavonulása hírét bejelentő Román Labdarúgó-szövetség 
(FRF) hivatalos honlapja nem említi, tény, hogy Contra nem hívta meg őt a mostani Európa-bajno-
ki selejtezőkre, ez pedig végül közrejátszott a döntésében. Hozzátette ugyanakkor, hogy örül a fi -
atalításnak, jómaga büszke eddigi pályafutására. Săpunaru idén nyáron igazolt a Denizlisporhoz 
az ugyancsak török Kayserisportól, de bajnok volt korábban a Portóval, a Rapid színeiben pedig a 
Román Kupát és Románia Szuperkupáját emelhette magasba.

 » RÖVIDEN

Hazai sikert remél Novák
a román körversenyen
Idén 12 kontinentális és 7 nemzeti 
csapat vesz részt Románia Ke-
rékpáros Körversenyén, amelyet 
immár 2.1-es kategóriába sorolt a 
nemzetközi szövetség. Erről a hazai 
sportági szervezetet elnöklő Novák 
Eduárd Károly beszélt tegnapi 
sajtótájékoztatóján, hangsúlyozva, 
hogy szép és összetett útvonalat 
terveztek a szeptember 11-15-ei 
viadal számára. „Úgy a sprinterek-
nek, mint a hegyi menőknek lesz 
alkalmuk kitűnni, az utolsó napig 
izgalmas versenyre számíthatunk. 
Tavaly Serghei Țvetcov nyerte meg 
Románia csapatát képviselve, és 
én úgy gondolom, van esély arra, 
hogy a sárga póló sorozatban má-
sodjára itthon maradjon. Csodála-
tos lenne” – mondta. Hozzátette, 
sikerült visszahívniuk Andrei 
Nechitát a román együttesbe, ezért 
szerinte rendkívül erős csapattal 
rajtolnak majd el a körversenyen. 
Az idei torna költségvetése mintegy 
félmillió euró, amiből 30 ezer eurót 
a díjazásra fordítanak. A viadal 
Kolozsvárról rajtol.
 
Magyarokat verve kezdett
Románia asztalitenisz-csapata
Románia női asztalitenisz-vá-
logatottja címvédőként kezdett 
lapzártánk után a franciaországi 
Nantes-ban zajló csapat-Eu-
rópa-bajnokságon, ahol a 1-es 
csoportban előbb Szlovákia, ma 17 
órától pedig Spanyolország lesz az 
ellenfele. A férfi  csapat a 2-es cso-
portban szerepel, ahol a Magyaror-
szág elleni 3-1 arányú győzelemmel 
nyitott. Ma 14 órától Svédország 
lesz az ellenfél. Magyarország női 
együttese eközben 3-0-ra legyőzte 
Belgiumot a 3. csoportban. A cso-
portokból csak az első helyezettek 
jutnak tovább a pénteki negyed-
döntőkbe.




