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Élre állt az UTA
a másodosztályos bajnokságban
Az UTA labdarúgócsapata vezeti 31 
ponttal a másodosztályos labdarú-
gó-bajnokság összetettjét, miután 
a hétközi 17. forduló szerda esti ösz-
szecsapásán a Rapid 5-1-re legyőzte 
az addig élen álló Mioveni-t. Utóbbi 
30 ponttal maradva második a ta-
bellán, két pont előnyben a Petro-
lul csapatához képest. A negyedik 
helyen most az a Turris Oltul áll, 
amelynek vezetőedzőjét a stadion-
ban őrizetbe vették a Snagov ellen 
megnyert összecsapás után. Szaba-
don engedését követően leszögez-
te, hogy nem sportfogadási maffi  a 
kapcsán hallgatták ki, hanem 
azért, mert egy szülő megvádolta, 
hogy kenőpénzt kért fi a szerepel-
tetéséért a Bukaresti Daco-Getica 
együttesében. A Steaua egykori 
csapatkapitánya ezt tagadta, és 
felháborítónak nevezte a felvetést 
is. A Turris Oltul vasárnap 16.30-kor 
a Kolozsvári Universitateát fogadja 
a 18. fordulóban, előtte Bukaresti 
Metaloglobus–UTA (14 óra) ösz-
szecsapás lesz. Szombaton Argeș 
FC–Ploiești-i Petrolul lesz a slá-
germeccs 19.30-tól, de rendeznek 
Resicabánya–Temesvári Ripensia, 
Viitorul Pandurii–FK Csíkszereda 
(mindkettőt 11 órától), Rapid–Târgu 
Jiu-i Pandurii (12) és Temesvári ASU 
Poli-Snagov (14) találkozókat is.
 
Továbbjutott a Nagyváradi VSK
az Európa-kupában
A Nagyváradi VSK férfi  kosár-
labdacsapata 75:69-re legyőzte 
szerda este idegenben a Nagysze-
ben gárdáját az Európa-kupa D 
csoportjával. A Körös-partiaknak ez 
volt sorozatban a negyedik sikere 
a nemzetközi klubtornán, amivel 
már be is biztosította továbbjutását 
a következő szakaszra. A szebeniek 
ugyanakkor a negyedik veresé-
güket könyvelték el, és már nem 
maradt esélyük továbblépni.
 
Lorenzo befejezi a motorozást
Bejelentette csütörtökön visszavo-
nulását Jorge Lorenzo a gyorsasági 
motorosvilágbajnokságtól. Az öt -
szörös világbajnok, 32 éves spanyol 
számára a szezonzáró, hétvégi va-
len ciai futam lesz az utolsó a Mo-
toGP-ben. Jorge Lorenzo idén a Hon-
dánál versenyzett, de csak a 19. he-
lyen áll az összetettben. A vb-címet 
honfi társa, Marc Marquez (Honda) 
már korábban bebiztosította.
 
Visszavonulnak a Bryan fi vérek
Jövőre, az US Open után vissza-
vonul a férfi  párostenisz egyik 
legsikeresebb duója, az amerikai 
Bob Bryan és Mike Bryan. A 41 
éves ikrek 1995-ben szerepeltek 
először Grand Slam-tornán, de első 
serlegüket csak nyolc évvel később, 
a Roland Garros megnyerésével 
hódították el. Azóta 16 jelentős 
tornagyőzelmet jegyeztek – köztük 
a londoni olimpia aranyérmét –, 
és tíz idényt is a világranglista 
élén zártak. Az idei szezonzáró 
Bajnokok Tornájára ugyanakkor 
nem jutottak ki, a világbajnoksá-
got jelentő londoni seregszemlén 
ugyanakkor hatodik kiemeltként 
adogat a Horia Tecău, Jean-Julien 
Rojer román–francia páros, akik 
csoportjukban eddig egy győzelmet 
és egy vereséget jegyeztek.

A román szurkolók maga-
tartása a fő téma a labda-
rúgó-Európa-bajnokság 
csoportselejtezőinek pénteki, 
Románia–Svédország össze-
csapása kapcsán. A hazaiak-
nak létfontosságú a győzelem, 
ugyanakkor a skandinávok is a 
továbbjutásért harcolnak az F 
csoportban.
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F élnek a labdarúgó-Európa-baj-
noki selejtezőmérkőzésre Ro-
mániába érkezett svédek, de 

nem az ellenfelüktől, hanem a ro-
mán válogatott szurkolóitól. Az elő-
ző fordulóban Bukarestben vendé-
geskedett norvégokhoz hasonlóan 
ők is az esetleges rasszista megnyil-
vánulásoktól tartanak a pénteki 
mérkőzés kapcsán, ugyanakkor 
a válogatott biztonságáért felelős 
Janne Gusttavsson a skandináv saj-
tóban azt nyilatkozta, hogy az Eu-
rópai Labdarúgó-szövetség (UEFA) 
révén megerősíttetné a biztonságot 
a szállodájuk és a stadion környé-
kén, valamint a kispadjuk körül. 
„Tudomásunk van arról, hogy Ro-
mániában voltak problémák, és 
nem hagyhatjuk fi gyelmen kívül, 
ami ott történik. Valódi segítséget 
kértünk, és remélem, hogy nagyon 
sok biztonsági ember lesz körü-
löttünk (…) Az UEFA már máskor 
is megbüntette Romániát, amiért 
szurkolóik kövekkel dobáltak, piro-
technikai eszközöket használtak, 
vagy egyéb problémát okoztak. Mi 
szeretnénk elébe menni a dolgok-
nak, a kihívás az, hogy a románok-
kal is megértessük, mi az, amit ké-
rünk” – fogalmazott. Gusttavsson 
hangsúlyozta, a csapat tagjait is fel-
készítették arra, hogy rendbontás 
esetén hogyan viselkedjenek, bár 
azt korábban már többször nyilat-
kozták, hogy rasszista megnyilvá-
nulásoktól tartanak, mely esetben 
levonulnak a pályáról.

VISSZAUTASÍTJA A SKANDINÁVOK FÉLELMEIT A ROMÁN LABDARÚGÓ-SZÖVETSÉG ÁLLÁSFOGLALÁSA

„Ráijesztettek” a szurkolók a svédekre

Úton az Eb-re. Továbbjutási esélyeinek életben tartásááért játszik Románia labdarúgó-válogatottja

 » „Viccesebb, 
ahogyan erre a 
mérkőzésre ké-
szültök, ahogyan 
indokolatlan 
félelmek lázában 
égtek a bukaresti 
rasszizmus kap-
csán” – reagált 
Románia labda-
rúgó-szövetsége 
(FRF) a biztonsá-
gukért aggódó 
svédek nyilatko-
zataira.

A Román Labdarúgó-szövetség 
(FRF) csütörtökön már megelégelte 
a svédek nyilatkozatait, és hivata-
los honlapján közölt állásfoglalás-
ban utasította el a vendégek vád-
jait. „Lenyeltük a kevélységeteket, 
mely szerint vicces lesz Bukarestbe 
jönnötök nyerni, de óvatosan az 
előrejelzésekkel. Őszintén szólva, 
viccesebb, ahogyan erre a mérkő-
zésre készültök, ahogyan indoko-
latlan félelmek lázában égtek a 
bukaresti rasszizmus kapcsán” – 
olvasható a közleményben, amely 
egyben emlékeztetett arra is, hogy 
korábban a norvégok is hasonló 
nyilatkozatokat tettek, és megsér-
tették az amúgy zárt kapuk mögött 
rendezett összecsapásra beenge-
dett 30 ezer gyermeket. „Nem volt 
egyetlen mérkőzés sem, amelyen 
a válogatott szurkolói ne tisztelték 
volna a más országból érkező ellen-
fél faját és bőrszínét! Megvannak 
nekünk a magunk bajai, ne táplál-
játok azt taktikai hazugságokkal” 
– fogalmaz a közlemény. Romániát 
valóban nem azért büntették meg 

többször is, mert szurkolóinak rasz-
szista megnyilvánulásai lettek vol-
na az ellenféllel szemben, hanem 
mert az ellenfél kilététől függetle-
nül rendszeresen magyarellenes 
skandálásokkal hívták fel maguk-
ra a fi gyelmet. Persze voltak más 
kilengései is a hazai ultráknak, de 
rendszerint az Európai Labdarú-
gó-szövetség (UEFA) által ellenzett 
politikai üzenetek eredményez-
tek büntetést. Az FRF közleménye 
előrebocsátja a „vikingeknek”: a 
Național Arenában tisztelni fogják 
őket, de szeretni nem, a romániai 
emberek a játékos bőrszínétől, ne-
vétől és vallásától függetlenül sze-
retik a labdarúgást. „Nem mond-
juk azt, hogy nyerni fogunk, mert 
nem látunk a jövőbe. De dolgozunk 
ezért. Románok vagyunk, és hogy 
mennyire vagyunk románok, azt 
majd meglátjátok a stadionban, 50 
ezer nézővel a lelátókon és milli-
ókkal ebben az országban, amely 
barátságosan fogad titeket” – fo-
galmaz a szövetség állásfoglalása.

Romániának, mint ismeretes, 
„élet-halál harcot” jelent a svédek el-
leni összecsapás, hiszen csakis győ-
zelemmel tarthatják életben tovább-
jutási esélyüket az F csoportban. 
A válogatott tagjai közül Nicolae 
Stanciu elismerte, hogy a skandináv 
együttes fi zikailag erősebb náluk, 
de szerinte kellő agresszivitással és 
kreativitással megnyerhetik ellenük 
a csatákat a középpályán. „Cosmin 
Contra szövetségi kapitány a meg-
felelő taktikát fogja választani, de a 
Prágai Slaviánál gyűjtött tapasztala-
tom szerint erősen kellene kezdjünk, 
hogy ne hagyjuk őket kibontakozni. 
„Ha átengedsz nekik pár métert, és 
visszahúzódsz, attól megnő az ön-
bizalmuk és nehéz helyzetbe kerü-
lünk” – vélekedett.

A Románia–Svédország mérkő-
zés pénteken 21.45-kor kezdődik, de 
ugyanebben az F csoportban a már 
biztos továbbjutó Spanyolország 
Máltát fogadja, előtte pedig 19 órá-
tól Norvégia–Feröer szigetek össze-
csapás lesz.
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Az UEFA-elnök jelenlétében avatják fel a Puskás-arénát

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) elnöke, Aleksander Ceferin is jelen lesz pénteken az új 
budapesti Puskás-aréna felavatásakor, amikor is a romániai idő szerint 18.30-kor kezdődő ün-
nepséget 20 órától a Magyarország–Uruguay barátságos mérkőzés követ majd. A magyar futball 
legendájáról elnevezett stadion – ahol a 2020-as Európa-bajnokságon három csoportmérkőzést 
és egy nyolcaddöntőt rendeznek – közel 68 ezer fő befogadására alkalmas, a megnyitót pedig 
telt ház előtt rendezik majd. A Magyar Labdarúgó-Szövetség (MLSZ) fi gyelmeztet, hogy ebben 
az arénában nem lesz lehetőség a készpénzes fi zetésre, de akiknek nincs érintéses bankkár-
tyájuk, vagy fi zetésre alkalmas okostelefonjuk, azok a helyszínen kiválthatnak arénakártyát az 
elektronikus fi zetéshez. Ceferin a magyar futball „ékköveként” jellemezte a Puskás Ferencről 
elnevezett arénát, szerinte bizonyítja, hogy az MLSZ elkötelezett az ország labdarúgó-infrastruk-
túrája mellett. Mindeközben az MLSZ-elnök Csányi Sándor büszkeségnek tartja, hogy Budapesté 
és Magyarországé a kontinens egyik „legszebb és legmodernebb futballstadionja”. „A magyar 
válogatott nemzetközi összecsapásai, valamint az európai klubfutball csúcsmérkőzései nagy 
inspirációt jelentenek majd a labdarúgók következő generációinak” – vélekedett a sportvezető. 
A M4 Sport által élőben közvetítendő esemény sporttörténeti jelentőségét korábban a válogatott 
tagjai is hangsúlyozták, ennek megfelelően maximális odaadással készültek az Uruguay ellen. 
Marco Rossi szövetségi kapitánynak vannak ugyan problémái a védelem megszervezésében, 
amelyet csak nehezít, hogy a korábban megsérült Willi Orbanra sem számíthat az összecsapás-
kor – a 27 éves védő térdét megoperálták, ezért idén már nem léphet pályára. A dél-amerikaiak 
ezzel szemben a lehető legerősebb kerettel lépnek fel, felépült többek között Luis Suarez, de 
Edinson Cavani, Diego Godin, Lucas Torreira vagy éppen Federico Valverde is tagja Óscar Tabárez 
szövetségi kapitány együttesének.




