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Kikapott Magyarország labda-
rúgó-válogatottja Szlovákiától 
a 2020-as Európa-bajnoki 
csoportselejtezők hétfői játék-
napján, ezért az összetettben 
is visszacsúszott a harmadik 
helyre. Marco Rossi szövetségi 
kapitány a játékvezetésre pa-
naszkodott, és szerinte tanít-
ványai emelt fővel hagyhatták 
el a pályát.

 » VÁSÁRHELYI-NYEMEC RÉKA

M agyarország nem tudta 
kihasználni a világbajno-
ki ezüstérmes horvát vá-

logatott azerbajdzsáni botlását a 
labdarúgó-Európa-bajnoki csoport-
selejtezők hatodik fordulójában, és 
a Szlovákiától elszenvedett 2-1-es 
veresége miatt lecsúszott az E ötös 
listavezető helyéről. Északi szom-
szédja is megelőzte a kilenc ponttal 
harmadik piros-fehér-zöld együt-
test, jobb gólaránnyal a második 
az idegenbeli 1-1 után, 10 ponttal 
élre álló horvátok mögött. A fordu-
lóban szabadnapos Wales 6 ponttal 
a negyedik, de a többi válogatottal 
ellentétben csak négy meccset ját-
szott le eddig. Azerbajdzsán a hétfői 
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„Ellesték” a Rossi-csapat sikerét

Botlás. Kicselezhetetlenek voltak a szlovákok a piros mezes magyar válogatott számára

 » „Nincs 
minden veszve 
még akkor sem, 
ha ma mindent 
sötéten látok, és 
így vannak ezzel 
a játékosaim is. 
Dolgoznunk kell 
tovább, és hinni 
abban, hogy a 
munkánk meg-
hozza az eredmé-
nyét” – mondta 
Marco Rossi a 
vereség után.

pontmentése ellenére is sereghajtó 
(1 pont) a kvintettben.

A hétfő esti budapesti találkozón 
a Marco Rossi szövetségi kapitány 
irányította magyarok visszavágást 
terveztek a tavaszi, szlovákiai veresé-
gük után, de a vezetést a szünet előtt 
Mak szerezte meg a vendégeknek. 
Szobosz lainak az 50. percben szabad-
rúgásból sikerült az egyenlítés, hat 
perccel később viszont Bozenik talá-
lata eldöntötte a három pont sorsát.

Aggályos játékvezetés
A piros-fehér-zöldeket irányító olasz 
szakember a játékvezetői döntése-
ken háborgott, a sárga lapos fi gyel-

meztetések mellett legfőképp azt 
rótta fel Antonio Mateu bírónak és 
asszisztenseinek, hogy lesgólt adtak 
meg a szlovákoknak 0-0-s állásnál. 
„Ez nem az első mérkőzés, hogy já-
tékvezetői hibákkal kell szembesül-
nünk. Túl megy egy határon, hogy 
méteres lest nem vesznek észre, de 
ez nem feltétlenül a játékvezető hi-
bája, a segítőit kell elmarasztalni” 
– fogalmazott a szakember. Kiemel-
te, hogy emellett kényszercserék is 
nehezítették a feladatukat, hiszen 
Lovrencsicset és Nagy Ádámot is le 
kellett hoznia, de Kleinheisler is cse-
rét kért és végül már Sallai is jelezte, 
hogy gondjai vannak.

„Sajnos épp azt a két mérkőzést 
veszítettük el, amelyek megnyerésére 
leginkább számítottunk” – mondta 
Rossi, hozzátéve ugyanakkor, hogy 
tanítványait így is elismerés illeti a 
teljesítményükért, szerinte a vereség 
ellenére is emelt fővel hagyhatták 
el a pályát. „Igyekszünk bizonyítani 
a következő mérkőzéseken. Innen 
nagyon nehéz lesz, de hinnünk kell 
magunkban, csak így lehet nekifutni 
a hátralévő három találkozónak. Még 
sok mérkőzés hátra van a csoportban, 
ezeken bármi megtörténhet, gondol-
junk csak a horvátok döntetlenjére 
Azerbajdzsánban. Nincs minden 
veszve még akkor sem, ha ma min-
dent sötéten látok, és így vannak 
ezzel a játékosaim is. Dolgoznunk 
kell tovább, és hinni abban, hogy a 
munkánk meghozza az eredményét” 
– fejezte be sajtótájékoztatóját a szö-
vetségi kapitány.

Magyarország legközelebb Horvát-
ország vendége lesz október 10-én, 
majd három nappal később az azerie-

ket fogadja. A csoportselejtezőket no-
vemberben, Wales vendégeként zár-
ja. A következő találkozón különben 
Baráth Botond nem léphet pályára, 
mert a meccs végén a játékvezetőtől 
piros lapot kapott reklamálásáért.

Kódolt M4 Sport
A hétfő esti összecsapást különben 
az erdélyi magyar tévénézők csak 
egy része láthatta. Bár a Médiaszol-
gáltatás-támogató és Vagyonkezelő 
Alap (MTVA) illetékesei az elmúlt 
napokban többször is azt haran-
gozták be, hogy a technikai akadály 
elhárult a zökkenőmentes sportköz-
vetítések elől – a szolgáltatóknak 
küldtek ugyanis egy engedélyező 
kártyát, amelynek beüzemelése 
esetén feloldódik a szerzői jogi kor-
látozások miatti geokódolás –, a 
Romániában piacvezető RCS&RDS 
ügyfelei számára továbbra is kó-
dolva volt az M4 Sport csatornája. 
A UPC és a Nextgen előfi zetői előtt 
nem sötétült el a képernyő, a Tele-
kom Románia kínálatában ugyan-
akkor nem szerepel a magyar köz-
szolgálati sportadó. Zavartalanul 
követhették viszont a közvetítést a 
szlovák közszolgálati televízió csa-
tornáján, az STV1-en, mint ahogyan 
a német RTL csatorna sem blokkolja 
sportközvetítései külföldi sugárzá-
sát, így hétfőn este Romániában is 
nézhető volt az Észak-Írország–Né-
metország Eb-selejtező. Ezt amúgy a 
vendégek 2-0-ra nyerték meg, ezért 
12 ponttal – és jobb gólaránnyal – 
átvették a vezetést a C csoportban. 
Az észak-írek a második helyen 
állnak öt lejátszott mérkőzés után, 
miközben az eddig négy találkozót 
jegyző hollandok az Észtországban 
aratott 4-0-s sikerük után kilenc 
ponttal a harmadik helyen állnak.

Hétfőn játszottak a G és az I cso-
portban is. Előbbiben a lengyel–oszt-
rák meccs gól nélküli döntetlennel 
végződött, Szlovénia pedig 3-2-re le-
győzte Izraelt, ezért hat meccs után 
a lengyelek 13 ponttal állnak az élen 
a szlovének (11 pont) és az osztrákok 
(10) előtt. Az I hatosban nem történt 
meglepetést: a skótokat 4-0-ra legyő-
ző belgák hibátlan mérleggel állnak 
az élen, miközben mögöttük a kaza-
hok ellen 1-0-s diadalt arató oroszok 
15 ponttal a másodikok. Tegnapi lap-
zártánk után az A, a B és a H csopor-
tokban rendeztek meccseket.
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Bölöni műveletlennek tartja a magyarokat gyalázó román ultrákat

Románia az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) illetékeseinek ítéletére vár a legutóbbi két Eu-
rópa-bajnoki selejtezőmérkőzésen történt szurkolói rendbontások nyomán, de minden bizonnyal 
zárt kapuk mögött kell megrendeznie soron következő hazai tétmeccsét a drukkerek idegengyűlölő 
megnyilvánulásai miatt. Ezzel kapcsolatban kérdezték a korábbi román válogatott Bölöni Lászlót 
is, aki érthetetlennek tartja a román ultrák magyarellenes skandálásait. Az Adevărulnak nyilatkoz-
va hansúlyozta: az ilyen viselkedés súlyosan fájdalmas műveletlenségről árulkodik. „A legjobb 
barátom román, akit mindig meglátogatok, amikor hazamegyek Marosvásárhelyre. Milyen lenne, 
ha egy meccsen ő is ugrana skandálni? Idióta dolog. Ezt egyszerűen képtelen vagyok épp ésszel fel-
fogni. Nem akarom elfogadni, hogy Romániában a műveltségi szint ennyire lesüllyedt. És higgyék 
el, hasonlóan vélekednék, ha a románok ellen lennének hasonló skandálások Bulgáriában vagy 
Magyarországon. Szörnyű, hogy ilyen mocskos bekiabálások voltak olyan meccseken, amelyeknek 
még csak közük sem volt Magyarországhoz. Hát igen, amikor ilyen jeleneteket látok és hallok, ak-
kor megértem, hogy miért vagyunk mi Európa cigányai. Nincs semmi bajom a cigányokkal, de értik, 
mit akarok mondani. Fájdalmas” – fogalmazott az Antwerp szakvezetőjeként tevékenykedő Bölöni.

 » H. B. O., V. NY. R.

Felnőtt férfi  kosárlabdacsapatát is 
visszaléptette az országos élvo-

nalbeli bajnokságtól a Marosvásár-
helyi VSK. Az alig egy szezont maga 
mögött tudó önkormányzati klub 
pénzhiánya korábban a felnőtt női 
együttes sorsát is megpecsételte, 
mint ahogyan a férfi  futball és te-
remfutball-csapat sem tudta vállalni 
indulását a harmad-, illetve az első 
osztályban.

A marosvásárhelyiek férfi  kosár-
labdacsapata az országos pontva-

dászat B értékcsoportjában kezdett 
volna október második hétvégéjén. 
Az elmúlt idényben a 11. helyen zár-
tak, az új idényre pedig már komoly 
céljaik voltak az egykoron bajnoke-
sélyes Maros KK utódául tervezett 
gárdának. A bizonytalan anyagi 
helyzet miatt azonban a nyáron a 
VSK tapasztalt kosarasai közül töb-
ben elhagyták az együttest. Sánta 
Szabolcs csapatkapitány a Piteș-
ti-hez igazolt, majd őt követte Engi 
Rosenfeld Dávid, aki a Nagyszebeni 
CSU-val egyezett meg. Kilyén Örs és 
Alin Borșa azt a Târgu Jiu-i CSM-t vá-

lasztották, amely Románia Kosárlab-
da-szövetségétől meghívást kapott, 
hogy vegye át a vásárhelyiek helyét a 
bajnokságban. Október 12-én a Csík-
szeredai VSK vendégei lesznek az 
első fordulóban.

A marosvásárhelyiek – akik másfél 
év leforgása alatt másodjára intenek 
búcsút élvonalbeli férfi  kosárlabda-
csapatuknak, miután a Maros KK-t is 
pénzhiány miatt számolták fel – vél-
hetően a másodosztályban, ifj úsági 
játékosokkal fognak szerepelni. Mér-
kőzéseik időpontját és a párosításo-
kat szeptember 16-án tudják meg.

Férfi  kosárlabdázóinak is búcsút intett Marosvásárhely

 » A marosvá-
sárhelyiek másfél 
év leforgása 
alatt másodjára 
intenek búcsút 
élvonalbeli férfi  
kosárlabdacsa-
patuknak, miután 
a Maros KK-t is 
pénzhiány miatt 
számolták fel.

Startol Románia 
körversenye

A Kolozsvár Aréna parkolójában 
lesz ma délelőtt 10.40-tól Romá-

nia Kerékpáros Körversenyének ün-
nepélyes startja, hogy utána a tegnap 
este bemutatott mezőny Segesvárnak 
vegye az irányt a 177 km-es első 
szakasz során. A versenyzők onnan 
Brassóba utaznak, hogy másnap 
onnan induljanak a Focșaniban vég-
ződő második etapra, majd a Buzău–
Târgoviște és a Ploiești–Piatra Arsă 
szakaszok következnek, míg végül az 
ötödik napon Bukarestben tekernek a 
versenyzők. A viadal során a Bu-
csecs-hegységen is áthaladnak.




