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Lewis Hamilon nyerte 
az idényzárót
A hatodik világbajnoki címét már 
korábban bebiztosító Lewis Hamil-
ton, a Mercedes brit versenyzője 
nyerte meg tegnap a Forma–1-es 
autós gyorsasági világbajnokság 
idényzáró futamát, az Abu-dzabi 
Nagydíjat. A 34 éves pilótának ez 
volt az idei 11., egyben pályafutása 
84. futamgyőzelme, melyet F1-es 
karrierje 250. nagydíján aratott. 
Hamilton mögött Max Verstappen, 
a Red Bull holland versenyzője ért 
célba másodikként, míg a dobo-
gó alsó fokára Charles Leclerc, a 
Ferrari monacói pilótája állhatott 
fel. A motorcsere miatt az utolsó 
rajtkockából startoló fi nn Valtteri 
Bottas (Mercedes) negyedik lett, a 
négyszeres vb-győztes német Se-
bastian Vettel (Ferrari) pedig ötödik 
hellyel zárta az idei szezont. Vettel 
az egyéni összetettben is csak 
ötödik lett, Hamilton mellett Bottas 
és Verstappen végeztek a dobogó 
második, illetve harmadik fokán, 
miközben Leclerc a negyedik lett.
 
Tartja jelentős előnyét 
a Sportklub
A tegnap késő esti mérkőzések 
eredményétől függetlenül tartja 
jelentős előnyét a jégkorong-Erste 
Ligában a Csíkszeredai Sportklub. 
Hétvégén a Fehérvári Titánok 
együttese vendégszerepelt Szé-
kelyföldön, a fehérvári farmcsapat 
meglepetésre 3-2-re győzni tudott 
Gyergyószentmiklóson, de sima 
8-1 arányú vereséget szenvedett a 
Vákár Lajos Műjégpályán a listave-
zető Sportklubtól. A Brassói Corona 
ezalatt Debrecenben botlott, ahol 
6-3-ra kapott ki, és így az össze-
tettben elfoglalt második helyét is 
„átengedte” a Hajdú-Bihar megyei 
együttesnek.  
 
Polgár Judit Európai 
Sakklegenda díjat kap
Polgár Judit vehette át az Európai 
Sakkszövetség első ízben odaítélt 
díját, az Európai Sakklegendát a női 
kategóriában. Az Európai Sakkszö-
vetség European Golden Pawn (Eu-
rópai Arany Gyalog) néven alapított 
új díját ezentúl minden évben ki-
osztják 12 kategóriában – tájékoztat-
ta a Magyar Sakkszövetség (MSSZ) 
hétvégén az MTI-t. „Judit kitünte-
tése a magyar sakknak és egész Ma-
gyarországnak is nagy büszkeség: 
ő a valaha volt legjobb női sakkozó, 
ezt eddig is tudta mindenki, ezzel a 
díjjal ezt az európai sakkmozgalom 
újfent elismeri” – nyilatkozott Szabó 
László, az MSSZ elnöke. A kitün-
tetés rangját jelzi, hogy a férfi ak 
között Garri Kaszparov kapja meg az 
elismerést. A kétszeres sakkolimpiai 
bajnok Polgár Judit minden idők 
legsikeresebb női sakkozója, 15 éves 
és 4 hónapos korában szerezte meg 
a nagymester címet, így akkor min-
den idők legfi atalabb nemzetközi 
nagymestere lett, megelőzve Bobby 
Fischert. Polgár Judit az egyetlen 
nő, aki a férfi ak között világbaj-
noki döntőbe jutott, ugyancsak 
egyedülálló, hogy nőként elérte és 
túllépte a 2700 Élő-pontot. „Szere-
tett sportágamnak, bár évezredes 
múltra tekint vissza, szüksége van 
új, a sakkozást elismerő és népszerű-
sítő eseményekre” – mondta Polgár 
Judit.

A jövő évi Európa-bajnokság 
„halálcsoportja” játszik majd 
Budapesten, de ebbe a Német-
országgal, Franciaországgal és 
Portugáliával teljes F négyesbe 
kerül Magyarország válogatott-
ja is, ha továbbjut a pótselejte-
zőből. Az már biztos, hogy ha 
a piros-fehér-zöldek Eb-részt-
vevők lesznek, akkor Romá-
nia lemarad az eseményről. 
Fordított helyzetben viszont az 
Ukrajna, Hollandia és Ausztria 
csapataival teljes C négyesben 
fog játszani a Mirel Rădoi-ra 
bízott együttes – derült ki a 
hétvégi bukaresti sorsoláskor.
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F utball-lázban égett hétvégén 
Bukarest, mert bár a jövő évi 
Európa-bajnokságra még nem 

jutott ki Románia válogatottja, a 
jubileumi seregszemle társházi-
gazdájaként történetében először 
otthont adhatott a kontinensviadal 
sorsolásának. A szombati esemény 
azért a szokottnál kevesebb izgal-
mat jelentett, hiszen az Európai 
Labdarúgó-szövetség (UEFA) már 
eleve felosztotta a csoportokat a 
majdani házigazdák között, és ter-
mészetesen az érintett válogatotta-
kat is ezekbe a négyesekbe sorolta, 
hogy azok hazai szurkolóik előtt is 
pályára léphessenek. Előre eldön-
tötték azt is, hogy a feszült politikai 
viszony miatt Oroszország és Ukraj-
na nem játszhat majd azonos cso-
portban, így a Romexpóban szerve-
zett gála gyakorlatilag csak néhány 
kérdésre adott választ. Emiatt bírá-
lat is érte az UEFA-t, a sorsolás sze-
szélye azért végül mégis kiütközött, 
amikor az F csoportba beosztott 
– és összecsapásait Münchenben 
lejátszó – Németország mellé a reg-
náló világbajnok Franciaország és 
az Eb-címvédő Portugália együtte-
sei kerültek. Ezt a „halálcsoportot” 
látja majd vendégül Budapest is, 
ezért ha Magyarország válogatottja 
kijut a pótselejtezőről, a franciákkal 
és a portugálokkal is a Puskás Aré-
nában fog megmérkőzni. Ha nem 
sikerülne, akkor a Grúzia–Fehér-
oroszország, Macedónia–Koszovó 
elődöntővel kezdődő pótselejtezős 
ág nyertese csatlakozik a három fut-
ballnagyhatalomhoz.

Mivel a márciusi pótselejtezőben 
Románia és Magyarország azonos 
ágon szerepelnek, kettejük közül 
csak egy juthat ki. Amennyiben 
előbbinek sikerül jegyet váltani a 
seregszemlére, úgy a C csoportban 
szerepelhet Ukrajna, Hollandia 
és Ausztria legjobbjaival. Ennek a 
négyesnek Bukarest mellett még 
Amszterdam ad otthont, és ha nem 
Románia csatlakozik, akkor a grúz–
fehérorosz–macedón–koszovói né-
gyes nyertese idekerül.

A Rómában és a Bakuban sze-
replő A csoportban Olaszország, 

BUKARESTBEN SORSOLTÁK KI A JÖVŐ ÉVI FUTBALL-EURÓPA-BAJNOKSÁG CSOPORTBEOSZTÁSÁT

„Halálcsoportot” fogad Budapest

Bukarestben az Eb-serleg. Kisorsolták a kontinensbajnokság csoportbeosztását

 » A sorso-
lást követően 
Magyarország 
labdarúgó-válo-
gatottjának szö-
vetségi kapitá-
nya, Marco Rossi 
„hihetetlen” 
jelzővel illette 
az F csoportot, 
ugyanakkor 
fi gyelmeztet 
arra, hogy nekik 
előtte még ki kell 
jutniuk az Eb-re.

 » A Román Lab-
darúgó-szövet-
ség (FRF) elnöke, 
Răzvan Burleanu 
elismerte, hogy 
a mogoșoaiai, a 
berceni-i és a vo-
luntari-i stadio-
nokat ajánlották 
fel a Bukarestbe 
érkező válogatot-
tak edzéseihez.

Svájc, Törökország és Wales küzde-
nek majd, míg a Szentpéterváron és 
Koppenhágában pályára lépő B né-
gyesbe Belgium, Oroszország, Dánia 
és Finnország kerültek. Érdekesnek 
ígérkezik ugyanakkor a Londonban 
és a Glasgow-ban rendezendő D cso-
port küzdelme, ahová az angolok, a 
világbajnoki ezüstérmes horvátok és 
a csehek mellé a norvég–szerb–skót–
izraeli pótselejtezős négyes győztese 
fog csatlakozni. A bosnyák–északír–
szlovák–ír playoff ágról jegyet váltó 
együttes a Bilbaóban és Dublinban 
játszó E csoportban szerepel majd 
Spanyolország, Lengyelország, vala-
mint Svédország társaságában.
A 2020-as Eb június 12-én kezdődik, 
a nyitómérkőzés Rómában lesz, a 
döntő július 12-én a londoni Wemb-
ley-ben. Budapesten és Bukarestben 
egyaránt három csoportmérkőzést 
és egy nyolcaddöntőt rendeznek. A 
kontinensviadal összecsapásaira a 
jegyértékesítés következő szakasza 
szerdán kezdődik.

Eltérő kihívások
A sorsolást követően Magyarország 
labdarúgó-válogatottjának szövetsé-
gi kapitánya, Marco Rossi „hihetet-
len” jelzővel illette az F csoportot, 

ugyanakkor fi gyelmeztet arra, hogy 
nekik előtte még ki kell jutniuk az 
Eb-re – ha legyőzik idegenben Bul-
gáriát, akkor az Izland–Románia 
csata győztesét fogadják a fi náléban. 
„Mondtam már korábban is, hogy so-
sem volt szerencsém a sorsolásokon, 
és ez ma is bebizonyosodott. Egyér-
telműen ez a legnehezebb csoport, 
amibe kvalifi káció esetén kerülhet-
tünk: három nálunk sokkal erősebb 
ellenfélről beszélünk, hiszen a 2016-
os Európa-bajnokság négy elődön-
tőséből három a mi csoportunkban 
van, a negyedikkel pedig a selejtezők 
során játszottunk. Nem is szeretnék 
még ennyire előreszaladni, mert ne-
künk egyelőre a rájátszás két mérkő-
zésére kell koncentrálnunk, és arra, 
hogy ezeken a lehető legjobban telje-
sítsünk” – idézte az olasz szakembert 
a Magyar Labdarúgó-szövetség (FRF) 
hivatalos honlapja.

Eközben Mirel Rădoi, Románia 
válogatottjának frissen kinevezett 
szövetségi kapitánya ugyancsak iz-

galommentesen élte meg a sorsolást, 
mert mint mondta: az izgalmak a 
márciusi pótselejtezőkkor lesznek. 
Elismerte viszont, hogy továbbjutá-
suk esetén egy kedvező csoport vár 
rájuk, nem olyan veszélyes, mint 
amilyen az F vagy a B négyes. „A fő-
esélyes Hollandia, mögötte Ukrajna, 
de hiába is beszélünk mi erről az Eb- 
csoportról, ha nem jutunk tovább 
márciusban” – fűzte hozzá.

Bírált előkészületek
Arra a tényre, hogy Románia még 
nem jutott ki az Eb-re, a francia hír-
ügynökség is rámutatott, mint aho-
gyan arra is, hogy a pályázatkor vál-
lalt infrastrukturális fejlesztésekkel 
nem pusztán késésben vannak, de 
az állami garancia ellenére néhány 
beruházással már biztosan nem ké-
szülnek el időben. Említették többek 
között a reptéri vasútvonalat, de a 
stadionokat is, hiszen amellett, hogy 
a Dinamo stadionjának felújítását el 
sem tudták kezdeni, a Rapid giuleș-
ti-i arénájának tatarozásával késés-
ben vannak, és még a Steaua ghen-
ceai, valamint az Arcul de Triumf 
(Diadalív) stadionjainál sem fejezték 
be a munkálatokat. A Román Labda-
rúgó-szövetség (FRF) elnöke, Răz-

van Burleanu is elismerte pénteken, 
hogy bár utóbbi kettőre számítanak 
az Eb-rendezés kapcsán, a realitások 
talaján maradva inkább Mogoșoaia, 
Berceni és Voluntari arénáit aján-
lották fel a Bukarestbe érkező válo-
gatott edzéseihez. A mérkőzéseket, 
mint ismeretes, a Național Arenában 
játsszák majd, a hazai sportági szer-
vezet első embere szerint pedig min-
den a tervek szerint halad a szervezés 
terén. Meglátása szerint a főpolgár-
mesteri hivatallal közösen megoldást 
keresnek majd a Bukarestbe érkező 
szurkolók szállítására, vonat helyett 
pedig várhatóan autóbuszokat biz-
tosítanak majd az Otopeni és a Bă-
neasa repterekről a belvárosba tartó 
vendégek számára.
Az infrastrukturális fejlesztések te-
rén összehasonlításként: Magyaror-
szág a mérkőzéseknek otthont adó 
Puskás Aréna újjáépítését vállalta 
a rendezéssel, az új stadiont pedig 
nem pusztán befejezték, hanem már 
fel is avatták.
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