
 Sport 2019. október 10.
csütörtök 11

 » RÖVIDEN

Menesztették Dan Alexát
az Astrától
Az elmúlt fordulók gyenge eredmé-
nyei miatt menesztették Dan Alexát 
a Giurgiui Astra élvonalbeli labda-
rúgócsapatának vezetődzői tisztsé-
géből. A Liga 1-ben jelenleg hetedik 
helyen álló együttes kispadjának 
irányítását arra a Bogdan Ando-
néra bízták, aki a szezont az FCSB 
szakvezetőjeként kezdte.
 
Világbajnoki döntőért játszanak
Bejutott az elődöntőbe a magyar 
és a román válogatott az ausztrá-
liai kispályás labdarúgó-világbaj-
nokságon. Előbbi 3-0-ra verte az 
ukránokat, míg utóbbi a házigazda 
Ausztráliát múlta felül 6-0-val. Az 
elődöntőbe jutással a magyarok 
sporttörténelmet írtak, ugyanis 
világbajnokságon korábban soha 
nem kerültek be a legjobb négy 
közé. A román együttes ellenben 
ismét ott lehet a dobogón, miután a 
2015-ös amerikai egyesült államok-
beli vébén bronzérmet szerzett. Az 
elődöntőket ma rendezik, amikor 
is a magyar válogatott 12 órától 
Brazíliával, a román csapat pedig a 
címvédő Csehország és az ezüs-
térmes Mexikó közötti mérkőzés 
győztesével találkozik.
 
Miriuță távozott Kisvárdáról
Távozott a magyarországi élvo-
nalbeli labdarúgó-bajnokságban 
szereplő Kisvárda FC vezetőedzői 
posztjáról Vasile Miriuță, akit a 
nyáron neveztek ki az együttes 
élére. A nagybányai születésű 
szakember mindössze nyolc 
bajnoki mérkőzésen irányította a 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 
csapatot, amely azzal vált közis-
mertté, hogy keretében nagyon 
sok idegenlégiós található, többek 
között három román játékos is, 
a korábbi válogatott Gheorghe 
Grozav, továbbá Claudiu Bumba 
és Mihai Mincă. A kisvárdai klub 
közleménye szerint közös meg-
egyezéssel bontottak szerződést a 
vezetőedzővel, de jelezték: klubjuk 
és a szakember futballról alkotott 
elképzelései különböztek, ezért 
válnak külön az útjaik. A tizenkét 
csapatos magyarországi élvonal 
első nyolc fordulójában Miriuță 10 
pontot (3 győzelem, 1 döntetlen, 
4 vereség) gyűjtött a Kisvárdával, 
ezzel a csapat jelenleg a hatodik 
helyet foglalja el a tabellán.
 
Amerikai címvédés női tornában
Az Amerikai Egyesült Államok 
magabiztos címvédését hozta a 
Stuttgartban zajló torna-világbaj-
nokság női csapatversenyének 
döntője. A Simone Biles nevével 
fémjelzett gárda Oroszországot 
és Olaszországot utasította maga 
mögé a dobogón. A meglepetést a 
kínaiak szolgáltatták, akik ezúttal 
nem szereztek érmet. Románia és 
Magyarország, mint ismeretes, nem 
jutottak döntőbe. Előbbi a 22., utób-
bi a 18. helyen zárta a németországi 
olimpiai kvalifi kációs seregszemlét.

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.

Változatlan hozzáállással 
rabolna pontot a horvátoktól 
Magyarország labdarúgó-vá-
logatottja mai Európa-bajnoki 
selejtezőmérkőzésén. A sérülé-
sek és a rövid felkészülési idő 
ellenére Marco Rossi szövet-
ségi kapitány úgy érzi, hogy 
az alapstratégiát átvették, és 
ha dominálni nem is fogják a 
játékot, a védekezés mellett 
a támadójátékot sem akarják 
elhanyagolni.
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S érülésekkel és eltiltásokkal 
hátráltatott magyarországi 
labdarúgó-válogatott utazott 

el tegnap Splitbe, hogy ma este a 
világbajnoki ezüstérmes Horvát-
ország ellen lépjen pályára a 2020-
as Európa-bajnokság csoportse-
lejtezőiben. A piros-fehér-zöldek 
idegenben még soha nem nyertek 
a horvátok ellen, hazai pályán 
viszont épp márciusban arattak 
szenzációt keltő 2-1-es győzelmet. 
Marco Rossi szövetségi kapitány és 
legénysége ezt idegenben is megis-
mételné, indulás előtt nyilatkozva 
megjegyezte: stratégiájuk kidolgo-
zásakor bár fi gyelembe vették ellen-
felük erejét, mégsem húzódhatnak 
hátra védekezni kilencven percen 
át. „A vb-ezüstérmes horvátok el-
len nem készülhetünk arra, hogy 
dominálni fogunk és mi játsszuk a 
futballt, de ez nem jelenti azt, hogy 
megváltozik a hozzáállásunk, és 
megpróbáljuk valahogy kivédekez-
ni a kilencven percet. Ugyanazon 
elvek menték akarunk futballozni, 
mint eddig. Ha kizárólag a véde-
kezésre koncentrálnánk, és nem 
próbálnánk meg az előrejátékra is 
hangsúlyt fektetni, esélyünk sem 
lenne egy jó eredményre. Fontos 
lesz a védekezés, de követnünk kell 
a futballról alkotott elképzelésein-
ket” – idézte az olasz szakembert 
a Magyar Labdarúgó-szövetség hi-
vatalos honlapja. A szövetségi ka-
pitány hozzátette azt is, hogy bár 
csak két edzésük volt, amelyeken 
a taktikát gyakorolni tudták, arra 
elég volt, hogy az alapstratégiát 
átvegyék. „Felkészültnek kell len-
nünk, és minden tőlünk telhetőt 
megtettünk annak érdekében, hogy 
valóban felkészültek legyünk Split-
ben” – fogalmazott Rossi.

Nem becsüli alá az azerieket
Az E csoportban jelenleg Horvátor-
szág (5 mérkőzés/10 pont), Szlová-
kia (5/9), Magyarország (5/9), Wales 
(4/6), Azerbajdzsán (5/1) a sorrend, 

HORVÁTORSZÁGBAN FOLYTATÓDIK A PIROS-FEHÉR-ZÖLDEK SZÁMÁRA AZ EURÓPA-BAJNOKI SELEJTEZŐ

Támadójátékra készülnek a magyarok
a horvátok elleni, 21.45-kor kezdődő 
összecsapás után viszont nem sok 
ideje marad az olasz mesternek arra, 
hogy előkészítse a vasárnap 19 órai, 
Azerbajdzsán elleni hazai találkozó-
jukat. Ezt hazai pályán, de az UEFA 
büntetése miatt zárt kapuk mögött 
kell megrendezniük. Gyermeket vi-
szont beengedhetnek, az MLSZ be-
számolója alapján pedig mintegy 15 
ezer fi atal buzdítja majd a csapatot 
vasárnap. Rossi a Nemzeti Sportnak 
adott interjúban kiemelte, hogy a 
rövid idő ellenére érdemes két mér-
kőzésben gondolkodniuk, és az sem 
zárható ki, hogy a második, még az 
elsőnél is nehezebb lesz. „Ahhoz, 

hogy életben tartsuk a továbbjutási 
reményeinket, az azerieket minden-
képp le kell győznünk. Közvetlenül a 
sorsolás után is hangoztattam, hogy 
senki sem becsülheti le őket, és lám, 
becsülettel megállják a helyüket a 
csoportban. A szeptemberi két mér-
kőzésükön nyújtott teljesítményük 
is kalaplengetést érdemel. Nincs 
kétségem afelől, hogy a legjobb tu-
dásunkra lesz szükségünk ahhoz, 
hogy nyerjünk ellenük” – mondta a 
sportnapilapnak.

Elkezdődött a számolgatás
A magyarok mérkőzéseivel azonos 
napokon rendezik a szlovák–walesi, 
illetve a walesi–horvát találkozókat 
is, négy fordulóval a csoportselejte-
zők előtt pedig már a számolgatás is 
elkezdődött. A magyaroknak egyér-
telműen pozitív eredményekre van 
szükségük ahhoz, hogy kedvezőek 
maradjanak a továbbjutási esélye-
ik, de ez ugyanúgy igaz a walesiek-
re is. Rossi szerint a csoportjukban 
napról napra változnak az esélyek, 
ezért nem is szeretne ezzel foglal-
kozni. „Azon vagyunk, hogy a hát-
ralévő három mérkőzésünkből a 
legtöbbet hozzuk ki. Ha sikerül, ott 
vagyunk az Eb-n” – szögezte le az 
olasz szakember.

A selejtezős mezőnyben vannak vi-
szont már olyan válogatottak is, akik 

az e hónapi két forduló során már 
bebiztosíthatják helyüket a jövő évi 
jubileumi kontinensviadalra. Ezek 
egyike az A csoportban listavezető 
Anglia (12 pont), amely ha pénteken 
legyőzi az ötösben 9 ponttal máso-
dik cseheket, biztos Eb-résztvevőnek 
számít. A B csoport élén 13 ponttal 
álló Ukrajnának négy pontot kell 
gyűjtenie a soron következő Litvánia 
(péntek) és Portugália (október 14.) 
elleni hazai meccsein, a J csoport-
ból pedig Olaszország juthat most 
tovább, ha szombaton legyőzi hazai 
pályán a görögöket. Az I csoportban 
Belgium biztos továbbjutónak szá-
mít, ha ma győz San Marino ellen és 

ezzel párhuzamosan a Kazahsztán–
Ciprus találkozó döntetlennel zárul. 
Ugyanakkor ez utóbbi meccs döntet-
lenje esetén Oroszország is kvalifi kál, 
ha nyer Skócia ellen.

A Romániát soraiban tudó F 
csoportban elsőként a listaveze-
tő Spanyolország juthat tovább, 
de neki egyelőre nem lesz elég le-
győznie a norvégokat szombaton, 
a piros-sárga-kékek feröer-szigeteki 
botlása is szükséges lenne a mate-
matikai kvalifi kációhoz. Cosmin 
Contra szövetségi kapitány viszont 
csakis a győzelmet tartja elfogad-
ható eredménynek, ehhez pedig 
szombatig még marad ideje felké-
szítenie a keretét. Ma ugyanis az E 
csoport mellett csak a C (Fehéro-
roszország–Észtország, Hollandia–
Észak-Írország), G (Lettország–Len-
gyelország, Macedónia–Szlovénia) 
és I (Kazahsztán–Ciprus, Oroszor-
szág–Skócia, Belgium–San Marino) 
csoportokban lépnek pályára, hogy 
aztán pénteken az A (Monteneg-
ró–Bulgária, Csehország–Anglia), 
B (Ukrajna–Litvánia, Portugália–
Luxemburg) és H (Törökország–
Albánia, Izland–Franciaország, 
Andorra–Moldova) csoportok kö-
vetkezzenek. A romániaiakat sora-
iban tudó F csoport mellett szom-
baton még a D és J csoportokban 
rendeznek mérkőzéseket.
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Vereséggel kezdtek a hölgyek

Vereséggel kezdett Románia női labdarúgó-válogatottja 
a 2021-es Európa-bajnokság selejtezőjében: a piros-sár-
ga-kék együttes 1-0-ra kikapott Kolozsváron a belgáktól. 
A H csoportban szereplő együttes legközelebb jövő 
hónapban lép ismét pályára. Akkor a letteket fogadja, 
majd pedig Svájc vendége lesz.

Belevágnak. Dzsudzsák Balázsék idegenben is megnehezítenék a horvátok feladatát

 »  „Ugyanazon 
elvek mentén 
akarunk futbal-
lozni, mint eddig. 
Ha kizárólag a 
védekezésre kon-
centrálnánk, és 
nem próbálnánk 
meg az előrejá-
tékra is hangsúlyt 
fektetni, esélyünk 
sem lenne egy jó 
eredményre” – 
vélekedett Marco 
Rossi.

 » A selejte-
zős mezőnyben 
vannak viszont 
már olyan válo-
gatottak is, akik 
az e hónapi két 
forduló során már 
bebiztosíthatják 
helyüket a jövő 
évi jubileumi 
konstinensviadal-
ra. Ezek egyike 
az A csoport-
ban listavezető 
Anglia (12 pont), 
amely ha pén-
teken legyőzi 
az ötösben 9 
ponttal második 
cseheket, biztos 
Eb-résztvevőnek 
számít.




