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 » RÖVIDEN

Pontosztozkodás Medgyesen
Gól nélküli döntetlennel zárult 
vasárnap kora este a Medgyesi 
Gaz Metan–Botoșani találkozó 
a Liga 1-es labdarúgó-bajnokság 
17. fordulójában. Ezt követően 
a Craiova 3-0-ra legyőzte hazai 
pályán a Hermannstadt együttesét. 
Lapzártánk után Viitorul–Sepsi 
OSK mérkőzést rendeztek.
 
Edzőváltás Fehérváron
Menesztette tegnap vezetőedzőjét, 
Marko Nikolicot a Mol Fehérvár élvo-
nalbeli labdarúgócsapata, miután a 
magyar bajnokságban hétvégén 3-1-
re kikaptak hazai pályán a Puskás 
Akadémiától. A 2017 nyarán érkezett 
szerb szakember utódát már meg 
is találták annak a spanyol Joan 
Carrillo Milan személyében, akivel 
a fehérváriak 2015-ben bajnokságot 
nyertek. A Fehérvár 13 forduló után 
26 ponttal harmadik a címvédő 
Ferencváros (12 mérkőzés/29 pont) 
által vezetett összetettben. 
 
Választ vár Budapesttől a WA
A Nemzetközi Atlétikai Szövetség 
(WA) augusztus 19–27-re változtatta 
a 2023-ra tervezett világbajnokság 
időpontját. Ezt Magyarország fő-
városának kellene megszerveznie, 
de a tavaly elnyert rendezési jog 
bizonytalanná vált, miután Buda-
pest új főpolgármestere, Karácsony 
Gergely még nem bólintott rá az 
atlétikai stadion építésének támo-
gatására. Emiatt tegnap Sebastian 
Coe, a WA elnöke levélben fordult 
a magyar szövetséghez (MASZ), 
jelezve, hogy november végéig 
választ vár, mert ha nem épül fel a 
központ, akkor új házigazdát keres-
nek az eseménynek.

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Magyarország női kézilabda-válo-
gatottja egy győzelemmel és két 

vereséggel a harmadik helyen zárta a 
Szöulban rendezett nemzetközi felké-
szülési tornát, miután tegnap 25-23-ra 
kikapott a szerbektől. Ez utóbbi talál-
kozó az eredmény ellenére is hasznos 
volt a piros-fehér-zöld együttes szá-
mára, mert ahogyan Kim Rasmussen 
szövetségi kapitány jelezte: ellenfelük 
rendkívül határozott, agresszív mó-
don védekezett, ráadásul 5-1-es nyitott 
formációban, amelyet szinte egyik vá-
logatott sem alkalmaz, így nagyon rit-
kán találkoznak vele. A Magyar Kézi-

 » KRÓNIKA

Spanyolország nyerte meg a férfi  te-
niszezők idei Davis Kupáját, miu-

tán a madridi torna vasárnap esti dön-
tőjében legyőzte Kanada válogatottját. 
A Rafael Nadal neve által fémjelzett 
együttes, mint ismeretes, hat év után 
játszhatott ismét fi nálét, miközben a 
tengerentúliak történetükben először 
szerepeltek a döntőben. Spanyolország 
történetében hatodszor lett bajnok, de 
ez volt az első olyan Davis Kupa, ame-
lyen a legjobbak egyetlen helyszínen, 
csoportkörben kezdték a küzdelmet, 
hogy ugyanott egyenes kieséses rend-
szerben harcoljanak a serlegért. Az új 
rendszert többen bírálták, a helyszí-
nen pedig épp Nadal panaszkodott a 
műsorra, amely miatt időnként éjjel 
négy óráig tartó összecsapások után 
kellett másnap ismét pályára lépniük. 

labda-szövetség (MKSZ) által idézett 
szakember szerint csapata a hajrában 
hét a hat elleni támadójátékra váltott, 
ezért sikerült felzárkózniuk, ugyanak-
kor összességében nem nyújtottak jó 
teljesítményt, ezért a mérkőzés tanul-
ságaira kell fókuszálniuk. „A szöuli 
tornán erős csapatok ellen játszhat-
tunk négy nap alatt három mérkő-
zést, és szerencsére 18 jó állapotban 
lévő játékossal utazunk tovább Japán-
ba. Gyorsan regenerálódnunk kell, és 
ezzel párhuzamosan tovább edzünk, 
készülve a szombati vb-nyitányra” 
– mondta a dán szakember. Magyar-
ország különben a szerbek mellett az 
oroszoktól is kikapott, a dél-koreai 

együttest viszont sikerült legyőzniük. 
A hétvégén kezdődő világbajnoksá-
gon Kazahsztán ellen kezdenek, de 
a csoportban Spanyolország, Monte-
negró, Szenegál és Románia is az 
ellenfelük lesz. Utóbbi együttes egy 
japán klubcsapat, az Omron ellen 
gyakorolt – és nyert 25-23-ra –, ma 
pedig Hollandiával játszik barátságos 
mérkőzést. Tomas Ryde szövetségi 
kapitány különben szintén fontosnak 
tartja, hogy begyakorolják az 5-1-es és 
a 6-0-s rendszerek elleni játékot, mint 
ahogyan a brassói doppingbotrányba 
keveredett játékosok helyére behívott 
három kézilabdázónak is be kell még 
illeszkednie a keretbe.

A spanyol válogatott futballista, Ge-
rard Pique ugyanakkor megoldást ígér 
az új szezonra. Az ő cége, a Kosmos 
rendezi ugyanis az eseményt, ame-
lyet szeretne kéthetes szupertornává 
bővíteni. Noha az idei seregszemlén 
csak a házigazda spanyolok meccsei  
idején teltek meg a lelátók, szerinte így 
is sikeres volt, hiszen több országból 
érkeztek szurkolók. Jelezte, egyeztetni 
fog a férfi ak hivatásos versenyeiért fe-
lelős ATP-vel, hogy a nemzetközi szö-
vetség csúcseseménye szeptemberben 
legyen. Elmondása szerint a zsúfolt 
versenynaptár miatt a versenyzők is 
ezt a megoldást pártolnák. Az már biz-
tos, hogy a jövő évi torna automatikus 
részvevője lesz az idei négy elődöntős 
– azaz Spanyolország, Kanada, Orosz-
ország és Nagy-Britannia – a többiek 
pedig márciusban selejtezőt játszanak. 
Magyarország mellé Belgiumot sorsol-

ták ellenfélként. A női teniszezők Fed 
Kupájában, mint ismeretes, jövőre 
debütál a Davis Kupában idén beve-
zetett rendszer. Románia ugyan idén 
elődöntős volt, de mégis selejtezőt kell 
játszania a budapesti fi náléban való 
részvételért, mert a házigazda magya-
rok mellett csak a győztes franciák és 
az ezüstérmes ausztrálok lesznek au-
tomatikusan résztvevők. Az új kiírást 
a férfi  mezőnyben és a nőiben is töb-
ben bírálták. Roger Federer például le-
mondta a Davis Kupa-szereplést, de a 
német Alexander Zverev ellen Mexikó-
városban lejátszott szombat éjjeli be-
mutatómeccse nézőrekordot döntött a 
lelátókon helyet foglalt 42517 nézővel. 
Simona Halep is kilátásba helyezte 
visszalépését a Fed Kupa-csapatból. 
Románia február 7-8-án Kolozsváron 
fogadja Oroszország együttesét a selej-
tezőben.

Hasznos vereséggel zárták a felkészülést a magyarok

Spanyol győzelemmel zárult a Davis Kupa

 » „Szerencsére 
18 jó állapotban 
lévő játékossal 
utazunk tovább 
Japánba. Gyorsan 
regenerálódnunk 
kell, és ezzel 
párhuzamosan 
tovább edzünk, 
készülve a szom-
bati vb-nyitány-
ra” – mondta Kim 
Rasmussen.

 » A spanyol 
válogatott fut-
ballista, Gerard 
Pique megoldást 
ígér az új szezon-
ra. Az ő cége, a 
Kosmos rendezi 
ugyanis az ese-
ményt, amelyet 
szeretne egy két 
hetes szupertor-
nává bővíteni.

Az U21-es válogatottat edző 
Mirel Rădoit javasolta tegnap 
Románia felnőtt labdarú-
gó-válogatottjának szövetségi 
kapitányi tisztségére a hazai 
sportági szövetség technikai 
bizottsága. A végrehajtó tanács 
ma vitatja meg az ajánlást.

 » V. NY. R. 

A várakozásoknak megfele-
lően Mirel Rădoit javasol-
ta tegnap Románia felnőtt 

labdarúgó-válogatottjának szö-
vetségi kapitányi tisztségére a ha-
zai sportági szövetség technikai 
bizottsága. A 38 éves szakember 
a Steaua futballistájaként vált is-
mertté, mint ahogyan edzőként is 
George Becali fővárosi gárdájánál 
debütált 2015-ben. Emlékezetes, 
hogy akkor még nem rendelkezett 
a Liga 1-es alakulatok szakveze-
téséhez szükséges prolicenccel, 
ezért papíron technikai igazgató-
ként jegyezték. Ugyanezen megne-
vezéssel dolgozott az Argeș FC-nél 
is, de eddigi legnagyobb sikerét 
Románia U21-es válogatottjánál 

MA TÁRGYALJA A VEZETŐSÉG A FUTBALLVÁLOGATOTT SZÖVETSÉGI KAPITÁNYI TISZTSÉGÉRE ÉRKEZETT JAVASLATOT

Beajánlották Mirel Rădoit a „nagyok” élére

Előléptetés. Mirel Rădoit javasolták a felnőtt válogatott élére

 » Amennyiben 
elfogadják a 
szakbizottság 
ajánlását, úgy 
Rădoi az Eb-pót-
selejtezőben 
debütálhat. 

érte el, amelyet kijuttatott az idei 
korosztályos Európa-bajnokságra, 
ahol a csoportból továbbjutva az 
elődöntőig menetelt és kvalifi kált a 
jövő évi tokiói olimpiára. A korábbi 
67-szeres válogatott védő az ifj úsági 
csapat élén 15 találkozót ért meg. 

Kilenc győzelem mellett három 
döntetlent jegyzett. Kinevezését a 
felnőtt válogatott élére ma vitatja 
meg a Román Labdarúgó-szövetség 
vezetőtanácsa. Amennyiben elfo-
gadják a szakbizottság ajánlását, 
úgy Rădoi az Európa-bajnokság 

márciusi pótselejtezőiben, az Iz-
land elleni idegenbeli mérkőzésen 
debütálhat. Ha sikerrel jár a csapat, 
akkor a bolgár–magyar összecsapás 
győztesének otthonában játszhat-
nak a nyári kontinensviadalon való 
részvételért.

A felnőtt válogatottnál Cosmin 
Contrát követheti a sorban, koráb-
ban – mint ismeretes – több más 
szakember neve is felmerült, de a fo-
gadóirodák és egyes szakemberek is 
Rădoit tartották „befutónak”. Mircea 
Lucescu szerint is jó megoldás lehet, 
mert jól ismeri a játékosait, tisztában 
van a képességeikkel és tudja, hogy 
mit kérjen tőlük. A 74 éves szakem-
ber saját magát már túl öregnek tart-
ja a szövetségi kapitányi tisztségre, 
szerinte a válogatottnál a korabeliek 
legfeljebb tanácsadók lehetnek. „Ez 
a fi atal, lelkes, munkaképes edzők 
ideje” – jegyezte meg.

Fiatal szakemberben gondolkod-
nak az U21-es együttes élére is, hiszen 
Rădoi kinevezése esetén a korosztá-
lyos válogatott szakvezetését kell pó-
tolni. A Gazeta Sporturilor országos 
sportnapilap internetes oldalának 
értesülései szerint Adrian Mutura 
gondoltak, aki az al-Wahda utánpót-
láscsapatával volt eredményes.
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