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Két forduló maradt hátra 
a 2020-as labdarúgó-Euró-
pa-bajnokság csoportselejte-
zőiből, ma pedig már újabb 
válogatottak csatlakozhatnak 
a kontinensviadalra eddig 
jegyet váltó hat együttes mellé. 
Románia pénteken esélyei 
életben tartásáért lép pályára, 
Magyarország pedig aznap 
stadionavató barátságos talál-
kozón „hangol” az utolsó kör 
Wales elleni tétmeccsére.

 » V. NY. R.

H ajrájához érkeztek a 2020-as 
labdarúgó-Európa-bajnok-
ság csoportselejtezői. Eddig

KÉT FORDULÓ MARADT HÁTRA A JÖVŐ ÉVI KONTINENSVIADAL CSOPORTSELEJTEZŐIBŐL

„Élet-halál” futball az Eb-szereplésért

Tisztelet. Tizenöt éve áll a Vákár Lajos Műjégpálya előtt az olimpikonok emlékműve

 » Angliának a 
továbbjutáshoz 
már egy döntet-
len is elegendő 
lesz hazai pályán 
Montenegró 
ellen, miközben 
ugyanebben 
az A ötösben a 
csehek is jegyet 
válthatnak a kon-
tinensviadalra, 
ha legyőzik az 
összetettben egy 
ponttal mögöttük 
álló Koszovót.

csak Belgium, Olaszország, Len-
gyelország, Oroszország, Spanyol-
ország és Ukrajna biztosították 
be helyeiket a jövő évi, jubileumi 
seregszemlére, ma viszont még to-
vábbi válogatottakkal bővülhet ez a 
lista, hiszen például Angliának a to-
vábbjutáshoz már egy döntetlen is 
elegendő lesz hazai pályán Monte-
negró ellen, miközben ugyaneb-
ben az A ötösben a csehek is jegyet 
válthatnak a kontinensviadalra, ha 
legyőzik az összetettben egy pont-
tal mögöttük álló Koszovót. Monte-
negrónak és Bulgáriának már nem 
maradt esélye a továbbjutásra. Ma 
játszanak a H és B csoportokban is. 
Előbbiben a listavezető Törökország 
Izlanddal játszik tétmeccset, és mi-
közben előbbinek egy döntetlen is 
elegendő a továbbjutáshoz, utób-
bi csak győzelemmel őrizheti meg 

kvalifi kációs esélyeit. Ebben a ha-
tosban Franciaország is bebiztosít-
hatja ma az Eb-részvételét, ameny-
nyiben legyőzi Moldovát, Izland 
pedig megbotlik Törökországban. 
A B csoport összetettjében második 
Portugália akkor jut ki, ha legyőzi 
otthon Litvániát, Szerbia viszont 
nem nyert Luxemburg ellen. A to-
vábbjutásért még versenyben lévő 
két együttes vendégei már esélyte-
lenek az Eb-szerepelésre, így várha-
tóan csak utolsó fordulóban dől el a 
továbbjutás.

Hasonló a helyzet a D csoportban 
is, ahol Svájc vagy Dánia juthat to-
vább pénteken, de ehhez egyikük-
nek sem elég egy győzelem, egyikük 
botlása is szükséges, és mivel meg-
lehetősen valószínűtlen, hogy Dá-
nia nem nyer otthon Gibraltár ellen, 
vagy hogy Svájc vereséget szenved 
Grúziától, a továbbjutó helyek vár-
hatóan csak az utolsó fordulóban 
fogynak el.

Ebben bízik Románia is az F ha-
tosban, ahol pénteken minden-
képp győznie kell ahhoz, hogy 
versenyben maradjon a továbbju-
tásért. Svédországot fogadja, az 
északiak viszont szintén a három 
pontra hajtanak, mivel Spanyol-
ország mögött másodikként már 
jegyet váltanának az Eb-re. A J cso-
port is pénteken játszik, ahonnan 
Finnország juthat tovább, ha legyő-
zi Liechtensteint.

A C csoport majd csak szombaton 
lép pályára, akkor viszont Hollan-

dia és Németország kéz a kézben 
kvalifi kálhatnak az Eb-re, hiszen 
előbbinek egy északírek elleni dön-
tetlen is elegendő, utóbbinak pedig 
a hollandok eredményétől függően 
egy döntetlenre vagy egy győze-
lemre lesz szüksége hazai pályán a 
fehéroroszok ellen. Aznap lesznek 
az E ötös összecsapásai is a kilen-
cedik fordulóban, amikor a listave-
zető horvátok egy Szlovákia elleni 
döntetlennel biztosíthatják be he-
lyüket az Eb-re. Magyarország, mint 
ismeretes, szabadnapos lesz – pén-
teken barátságos mérkőzést játszik 
Uruguay legjobbjaival a budapesti 
Puskás-aréna felavatásakor – de 
továbbjutási esélyeit mindenképp 
megőrzi az utolsó körre, amikor is 
Wales vendégeként zárja a selejte-
zőket. A G csoportból szombaton 
Ausztria csatlakozhat a már biz-
tos továbbjutó lengyelekhez, mert 
amennyiben legalább egy döntet-
lent elérnek hazai pályán Macedó-
nia ellen, már behozhatatlan lesz az 
előnyük a második helyen.

Az I csoportban már minden 
eldőlt – Belgium és Oroszország 
továbbjutottak, Skócia pedig Nem-
zetek Ligája-csoportgyőztesként 
részt vehet a pótselejtezőben. Biz-
tosan pótselejtezőt játszik majd 
Grúzia és Fehéroroszország is. 
A jövő márciusi rájátszás párosítá-
sait november 22-én fogják kisor-
solni, nyolc nappal később viszont 
már a 2020-as Eb csoportbeosztása 
is ismert lesz.
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 » DOBOS LÁSZLÓ

Felújítják és aktualizálják a csík-
szeredai Vákár Lajos Műjégpálya 

előtt álló olimpikon-emlékművet. 
Az emlékmű 15 évvel ezelőtt készült 
Borbáth István Ágoston testnevelő 
tanár, sífutó- és biatlonedző kezde-
ményezésére, most is ő járta ki az út-
ját annak, hogy új nevek kerüljenek 
fel a márványoszlopokra.

„Magyarországi barátomtól, az Esz-
tergomi Tanárképző Főiskola testneve-
lő tanárától, dr. Magyar Györgytől jött 
az ötlet. Gyurinak van a szőlősében 
egy kis víkendháza, és ott, a borpince 
környékén emléktáblát készített azok-
ról, akik Esztergomból és környékéről 
kijutottak az olimpiára. Először Hargi-
tafürdőre terveztem az emlékművet, 
de Csíkszereda lett belőle. Az első gon-
dolatom az volt, hogy a vashokisok, a 
jégpályához közeli hokisszobor mellé 
állítsam fel az emlékművet, de a néhai 
Nagy Ödön, a sokoldalú képzőművész 
a mostani helyet ajánlotta, és ő is ter-
vezte meg az emlékművet. Nyolc évig 
koldultam a pénzt, jártam az engedé-
lyek után, amíg végül sikerült befejez-
ni az emlékművet. Most is hasonló volt 
a helyzet, több éve gyűjtöm a pénzt, 
járom az útját annak, hogy új nevek 
kerüljenek fel” – mondta el Borbáth. 
Tanítványai közül többen szerepeltek 
ötkarikás játékokon, de ő soha nem ju-
tott ki olimpiára. Legnagyobb csalódá-
sa, hogy bár ő készítette fel az 1988-as 

téli olimpiára a női sífutó-válogatottat, 
végül – politikai okokból – egy másik 
edző utazhatott el Kanadába. Az első 
Borbáth-tanítvány, aki olimpián ve-
hetett részt, a spanyol színekben ver-
senyzett Abos Piroska sífutó volt, aki 
az 1980-as években kért menedékjogot 
Spanyolországban. Borbáth volt a ne-
velőedzője Márton Simonnak, minden 
idők egyik legjobb romániai biatlo-
nedzőjének is.

Az olimpikonok emlékműve fontos 
szerepet tölt be Csíkszereda sportéle-

tében. Egyebek közt rendszeresen ott 
tartják a különböző sportversenyek 
díjazását, ott gyújtanak gyertyát a há-
lás utódok az elhunyt sportolók tiszte-
letére. A most bevésésére váró nevek 
között szerepel többek között Románia 
legeredményesebb téli olimpikonja, a 
sílövő Tófalvi Éváé, de a paralimpiai 
bajnok Novák Károly Eduárd, a sífutó 
Antal Zsolt, az alpesi síző Miklós Edit, 
a műkorcsolyázó Kelemen Zoltán, de 
Márton Simon edző és Hodos László 
neve is felkerülnek az emlékműre.

Bővül a hargitai olimpikonok emlékműve

 » „Több éve 
gyűjtöm a pénzt, 
járom az útját 
annak, hogy új 
nevek kerüljenek 
fel” – mondta el az 
emlékmű felállítá-
sát és kivitelezé-
sét kezdeményező 
Borbáth István 
Ágoston testneve-
lő tanár, sífutó- és 
biatlonedző.

Hatgólos vereséggel zárták az évet a hölgyek

Nagyarányú vereséget szenvedett kedd este Románia női labdarúgó-válogatottja Svájcban, ahol 
házigazdái 6-0-ra nyertek ellene a 2021-es Európa-bajnokság csoportselejtezőjében. A Mirel 
Albon szövetségi kapitány edzette alakulat az utolsó félórát emberhátrányban játszotta le, a 
középhátvéd Maria Ficzay kiállítása után pedig az ellenfél négy gólt szerzett. A H csoportban Svájc 
és Belgium is hibátlan mérleggel állnak az élen, négy-négy mérkőzés során 12 pontot gyűjtöt-
tek. Romániának ez volt a harmadik összecsapása, és három ponttal maradt a harmadik helyen 
Horvátország (4 mérkőzés/3 pont) és Litvánia (5/0) előtt. Legközelebb jövő április 14-én játszanak 
ismét Eb-selejtezőt. Akkor Horvátország vendégei lesznek.
Magyarország női válogatottja is kedden játszotta le az idei utolsó tétmérkőzését, 300. találkozó-
ján ugyanakkor 4-0-ra legyőzte hazai pályán a sereghajtó Lettországot, ami a csapat első győ-
zelmét jelentette az Eb-selejtezőkben. Az F csoportban négy lejátszott meccs után 4 pontja van 
és a harmadik helyen áll, megelőzve a szintén 4 pontos Szlovákiát, illetve a nulla ponttal ötödik 
letteket. Az élen a három összecsapás során hibátlan Svédország (9 pont) és Izland (9) állnak.

Őrizetbe vették 
a Turris Oltul edzőjét

Rohamrendőrök speciális alaku-
lata vette őrizetbe tegnap dél-

után a Turris Oltul másodosztályos 
labdarúgócsapatának vezetőedző-
jét, Marius Baciut, aki ellen ki-
hallgatási parancs volt érvényben. 
A Gazeta Sporturilor értesülései 
szerint a Steaua egykori csapatka-
pitányát azzal gyanúsítják, hogy 
tagja egy bűnszervezetnek, amely 
futballmérkőzések megbundázásá-
val foglalkozik. 

Meg nem erősített források sze-
rint a Román Labdarúgó-szövet-
ség (FRF) etikai bizottságának is 
tudomása volt arról, hogy Baciu 
rendszeresen nagy pénzösszegek-
kel játszott a sportfogadó iro-
dákban, ugyanakkor a bukaresti 
ügyészség szóvivője szerint kihall-
gatásának nincs köze a fogadási 
maffi  ához. Barciut három fordu-
lóval ezelőtt nevezték ki a Turris 
Oltul kispadjának élére, a hatósá-
gok a Snagov ellen 3-2-re megnyert 
mérkőzésük után a stadionban 
vették őrizetbe. 

A Liga 2 hétközi fordulójában 
egyébként lapzártánkig lejátszot-
ták az FK Csíkszereda–Resica-
bánya összecsapást is, amelyet 
a hargitaiak 1-0-ra megnyertek. 
Győzött 3-0-ra otthon az UTA is 
a Buzău ellen, miközben a Te-
mesvári Ripensia–Temesvári ASU 
Poli összecsapás 1-1-re végződött. 
(Krónika)




