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M arco Rossi, a magyar labdarú-
gó-válogatott szövetségi kapi-

tánya kihirdette keretét az Uruguay 
elleni felkészülési mérkőzésre és a 
Wales elleni utolsó Európa-bajnoki 
selejtezőre. Németh Krisztián és Kle-
inheisler László kimaradt, Gazdag 
Dániel és Pátkai Máté visszatér, vala-
mint meghívót kapott Zsótér Donát, 
Pávkovics Bence és Nagy Zsolt is.

A magyar csapat november 15-én 
hazai környezetben lép pályára, az 
Uruguay elleni találkozó lesz az el-
ső mérkőzés az új, több mint 67 ezer 
néző befogadására alkalmas Pus-
kás Arénában. Négy nappal később 
Wales ellen sorsdöntő találkozó kö-
vetkezik: amennyiben nyer a váloga-
tott, biztosan ott lesz a részben hazai 
rendezésű Európa-bajnokságon.

„Folyamatosan valamennyi já-
tékossal kapcsolatban állok, de 
most Kádár és Orbán esetében, az ő 
nehéz helyzetükben ez a kapcsolat 
még szorosabb. Azért ilyen nagy a 
keret, 25 mezőnyjátékos és három 
kapus, mert több nehéz helyzet állt 

elő. Willi térde sérült, nem tudjuk, 
milyen állapotban lesz. Kádár csa-
pata még csütörtökön is játszik, de 
nem tudjuk, hogy pályára léphet-e” 
– mondta Marco Rossi a kerethir-
detést követően. „Meg kell vizsgál-
nunk mindenkinek az állapotát, 
ezért van ekkora keret, ugyanakkor 
nem szeretnék kísérletezni Uru-
guay ellen sem. Rendkívül fontos 
számunkra, hogy a stadionavatón 
is jól szerepeljünk” – szögezte le a 
kapitány.

A magyar válogatott kerete

Kapusok:  Dibusz Dénes (FTC), Gu-
lácsi Péter (RB Leipzig – Németor-
szág), Kovácsik Ádám (Mol Fehérvár 
FC). Védők:  Baráth Botond (Sporting 
Kansas City – Egyesült Államok), 
Bese Barnabás (Le Havre – Francia-
ország), Kádár Tamás (Dinamo Kijev 
– Ukrajna), Korhut Mihály (Arisz – 
Görögország), Lang Ádám (Omonia 
Nicosia – Ciprus), Lovrencsics Gergő 
(FTC), Nagy Zsolt (Puskás Akadé-

mia), Pávkovics Bence (DVSC), Willi 
Orbán (RB Leipzig – Németország). 
Középpályások:  Gazdag Dániel (Bu-
dapest Honvéd), Holman Dávid (Slo-
van Bratislava – Szlovákia), Kalmár 
Zsolt (FC DAC 1904 – Szlovákia), Ko-
vács István (Mol Fehérvár FC), Nagy 
Ádám (Bristol City – Anglia), Pátkai 
Máté (Mol Fehérvár FC), Szoboszlai 
Dominik (RB Salzburg – Ausztria), 
Vida Máté (FC DAC 1904 – Szlovákia). 
Támadók:  Dzsudzsák Balázs (al-Itti-
had Kalba – Arab Emírségek), Fecze-
sin Róbert (Újpest FC), Holender Fi-
lip (Lugano – Svájc), Nagy Dominik 
(Legia Warszawa – Lengyelország), 
Sallai Roland (Freiburg – Németor-
szág), Szalai Ádám (Mainz – Német-
ország), Varga Roland (FTC), Zsótér 
Donát (Újpest FC).

A magyar válogatott november 15-
én, jövő pénteken 20 órától Uruguay 
együttesével játszik felkészülési mér-
kőzést a Puskás Aréna megnyitóján, 
majd november 19-én, kedden 21.45-
től Wales vendége lesz az Eb-selejte-
zők utolsó fordulójában.

Pátkai és Gazdag visszatér a magyar keretbe

A jövő évi nyári olimpia hely-
színén, Tokióban rendezik az 

asztaliteniszezők idei világkupáját, 
amelyen az Európa-bajnoki címvédő 
román női válogatott is részt vesz. 
A román csapat keretét Szőcs Ber-
nadette, Elizabeta Samara, Daniela 
Dodean és Adina Diaconu alkotják. 
Az együttes a C csoportba kapott be-

sorolást, ellenfele tegnap Tajvan volt, 
ma pedig Vanuatu ellen játszik. A 
hármasból az első két helyezett jut to-
vább az egyenes kieséses szakaszba.

Említésre méltó, hogy Románia 
azon kevés európai országok közé 
tartozik, amely képviselteti magát 
a tizenkét csapatos világkupán, hi-
szen mellette az öreg kontinensről 

még Ukrajna és Ausztria küldöttsége 
szerepel a japán fővárosban.

Mint ismert, a román válogatott 
Szőcs Bernadette-tel a soraiban idén 
szeptemberben tökéletes meneteléssel 
megnyerte a franciaországi Nantes-
ban rendezett női csapat Európa-baj-
nokságot.

Horváth Bálint Ottó

Világkupán bizonyíthat Szőcs Bernadette

Kétgólos hátrányból fordított a Dortmund
A labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörének 4. fordulójában, kedden 
este az Inter kétgólos előnnyel vonult szünetre, de a Dortmund fordí-
tott, és nyerni tudott. A tavaly elődöntős Ajax 4–1-re is vezetett a Chel-
sea otthonában, de végül döntetlennel zárult a mérkőzés. Bajnokok Li-
gája, csoportkör, 4. forduló, E csoport: SSC Napoli–Salzburg 1–1 (1–1), 
FC Liverpool–Genk 2–1 (1–1). A csoport állása: 1. Liverpool 9 pont, 2. 
Napoli 8, 3. Salzburg 4, 4. Genk 1. F csoport: Borussia Dortmund–Inter-
nazionale 3–2 (0–2), FC Barcelona–Slavia Praha 0–0. A csoport állása: 
1. Barcelona 8 pont, 2. Dortmund 7, 3. Inter 4, 4. Slavia Praha 2. G cso-
port: Olympique Lyon–Benfica 3–1 (2–0), Zenit–RB Leipzig 0–2 (0–1). 
A csoport állása: 1. Leipzig 9 pont, 2. Lyon 7, 3. Zenit 4, 4. Benfica 3. H 
csoport: Chelsea–Ajax Amsterdam 4–4 (1–3), Valencia– Lille 4–1 (0–1). 
A csoport állása: 1. Ajax 7 pont (10–5), 2. Chelsea 7 (7–6), 3. Valencia 
7 (6–5), 4. Lille 1. A csoportok első két-két helyezettje jut tovább, a 
csoportharmadikok pedig az Európa Ligába kerülnek át.

Hazai pályán a Fradi és a CFR
A csoportkör 4. fordulójának mérkőzéseivel folytatódik ma este a 
labdarúgó Európa Liga, amikor a magyar és a román bajnok is hazai 
pályán játszik a továbbjutás szempontjából sorsdöntő mérkőzést. A 
Kolozsvári CFR 19.55-kor a francia Rennes csapatát fogadja, a Ferencvá-
ros pedig este 10 órakor a CSZKA Moszkva ellen lép pályára a Groupa-
ma Arénában. Labdarúgó Európa Liga, 4. forduló, E csoport: 19.55-től 
Lazio–Celtic Glasgow és Kolozsvári CFR–Rennes. Az E csoport állása: 
1. Celtic 7 pont, 2. Kolozsvári CFR 6, 3. Lazio 3, 4. Rennes 1. H csoport: 
22 órától Ferencváros–CSZKA Moszkva és Espanyol–Ludogorec. A H 
csoport állása: 1. Espanyol 7 pont, 2. Ludogorec 6, 3. Ferencváros 4, 4. 
CSZKA Moszkva 0.

Nyolcaddöntők az U17-es focivébén
Elsőként Dél-Korea és Hollandia jutott a legjobb nyolc közé a brazíliai 
U17-es labdarúgó-világbajnokságon, miután szerdán előbbi Angolát, 
utóbbi pedig Nigériát győzte le. U17-es világbajnokság, nyolcaddöntő: 
Dél-Korea–Angola 1–0, Nigéria–Hollandia 1–3. A Spanyolország–Szene-
gál és a Japán–Mexikó mérkőzés lapzárta után fejeződött be. A ma esti 
program: Brazília–Chile, Franciaország–Ausztrália és Ecuador–Olaszor-
szág. A nyolcaddöntő a holnap esti Paraguay–Argentína összecsapással 
zárul. A magyar válogatott utolsó lett csoportjában, így nem jutott be a 
legjobb 16 közé. Románia nem jutott ki a 24 csapatos vébére.

• RÖVIDEN 

• Szerdán délután 
Székelyudvarhelyen 
játszotta hazai mérkő-
zését a Csíkszeredai 
Imperial Wet. A címvé-
dő magabiztos játék-
kal verte a Temesvári 
Informaticát a terem-
labdarúgó 1. Liga alap-
szakaszának hetedik 
játéknapján.

JÓZSA CSONGOR

A mérkőzés első percei nyílt 
csatát hoztak, hol az egyik 
kapunál, hol a másiknál 

alakultak ki lehetőségek, egy-egy 
kapufát jegyezhettünk fel. A Cos-
min Gherman által irányított gárda 
gyorsan átvette a kezdeményezést, 
irányította a játékot. A bánságiak 
pontosan zárták a kapu előtti terüle-
tet, így igazi gólszerzési lehetőséget 

nem tudott kialakítani a címvédő. A 
10. percben Küsmödire nem fi gyel-
tek, nyolcról fölé lőtte. A következő 
támadást Rakics már nem hibázta 
el, közelről pöccintette be Valadares 
átadását (1–0). Küsmödi növelhette 

volna az előnyt, túloldalt pedig Risz-
tics ziccerét zárta Lopez. A szünetig 
megszületett a második Imperial 
Wet-találat: újból kipasszolták a vé-
delmet, Rakics ezúttal is magabizto-
san elgurította a kapus mellett (2–0).

A második játékrészben is az 
aranyérmes akarata érvényesült, a 
25. percben Iszlai spiccelte hétről a 
bal felsőbe, két percre rá pedig Ro-
bert Matei is feliratkozott a gólszer-
zők közé (4–0). A végjátékban ki-

gyűlt a csíkszeredaiak csapathibája, 
az Informatica viszont nem pont-
rúgásból, hanem akcióból szerezte 
meg a szépítő találatot, majd a végső 
dudaszó előtt alakult ki a 4–2-es vég-
eredmény.

Osztálynyi különbség volt a két 
csapat között, ez pedig az eredmény-
jelzőn is meglátszódott, csupán a leg-
végén „kozmetikázott” a vendégcsa-
pat az eredményen. Nem volt kérdés, 
hogy ki viszi haza a három pontot.

A Csíkszeredai Imperial Wet meg-
tartotta százszázalékos mutatóját: az 
eddigi hat meccsét megnyerte. A so-
ron következő összecsapását is az ud-
varhelyi sportcsarnokban játssza – a 
megyeszékhelyi sportlétesítményt fel-
újítják – szombaton 16 órától a Dună-
rea Călărași lesz az ellenfele.

Teremlabdarúgó 1. Liga, alap-
szakasz, 7. forduló: Csíkszeredai 
Imperial Wet–Temesvári Infor-
matica 4–2 (2–0), gólszerzők Stefan 
Rakics (11., 18.), Iszlai Richárd (24.), 
Robert Matei (27.), illetve Antonio 
Mimosa (38.), Stojan Milovac (40.). 
Imperial Wet: Lopez – Küsmödi, Ra-
kics, Valadares, Covaci. Játszott még: 
R. Matei, Cr. Matei, Pânzaru, Had-
nagy, Iszlai, Tankó.

Kézben tartotta a meccset a bajnok
Továbbra is százszázalékos az Imperial Wet az 1. Ligában

Csak a végjátékban lett szorosabb az eredmény   ▴  FOTÓ: BALÁZS ATTILA




