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Szakaszgyőzelemmel araszol
Gyenes Mani a Dakar Ralin
Újabb szakaszgyőzelmet ünne-
pelt tegnap Malle Moto kate-
góriában Gyenes Emánuel a 
Szaúd-Arábiában zajló Dakar 
Ralin. A szatmárnémeti motoros 
a Haradh és Shubaytah közöt-
ti 608 km-es távon nem talált 
legyőzőre a szervizcsapat nélkül 
versenyzők csoportjában, ezért 
az összetettben is tovább növelte 
előnyét a mai, Shubaytahból 
Haradhba „visszavezető”, utolsó 
előtti szakaszra. A motorosok 
között amúgy Joan Barreda Bort 
nyert tegnap, de az összetettben 
a tegnap második Ricky Brabec 
maradt az élen, Gyenes Manit pe-
dig már a legjobb harminc között, 
a 29. helyen jegyzik. A motoros 
mezőnyben különben tegnap a 
14. volt. Ami az autósokat illeti, 
ott Carlos Sainz nyert szakaszt 
újra és az összetettben is növelni 
tudta előnyét Nasser al-Attiyah-
val és Stéphane Peterhansellel 
szemben. A quadosoknál Ignacio 
Casale, tegnap a szakaszgyőztes 
Kamil Wisniewski mögött közel 
45 perces lemaradással csak a 17. 
lett, de az összetettben változat-
lanul az élen áll Simon Vitse és 
Rafal Sonik előtt.
 
Első érmeit ünnepelte Románia
és Magyarország Lausanne-ban
Románia és Magyarország is 
megszerezte tegnap első érmeit a 
Lausanne-ban zajló Téli Ifj úsági 
Olimpián: kék-sárga-piros színek-
ben a brassói gyorskorcsolyázó, 
Ramona Elena Ionel a vegyes 
nemzetiségű csapatok sprintver-
senyében lett harmadik, miköz-
ben piros-fehér-zöld színekben az 
ugyancsak vegyes nemzetiségű 
csapatok küzdelmében négy jég-
korongozó is felállhatott a dobo-
góra. A kapus Hegedüs Csaba első 
magyarként aranyérmet ünnepel-
hetett, Márton Luca ezüst-, Ivády 
Milán és Metzler Regina pedig 
bronzérmesek lettek.
 
Vágó Attilával folytatja
a Vasas Femina
Magyarország női labdarúgó-vá-
logatottjának korábbi szövetségi 
kapitánya, Vágó Attila lett a 
Székelyudvarhelyi Vasas Femina 
élvonalbeli női futballcsapatának 
vezetőedzője. A salgótarjáni szüle-
tésű edző január végén csatlakozik 
a Székely János másodedzővel 
a felkészülést elkezdő hargitai 
alakulathoz. Neve Székelyföldön 
inkább a férfi  labdarúgáshoz 
köthető, hiszen megfordult a 
Székelyudvarhelyi FC-nél és az 
FK Csíkszereda csapatainál is – 
mindkét együttesnél egy fél idényt 
töltött 2017-ben. A 60 éves szak-
ember szövetségi kapitányként 
2007 márciusa és 2013 novembere 
között, két időszakban, összesen 
42 válogatott mérkőzésen irányí-
totta a hölgyeket.

 » KRÓNIKA

Nagyarányú győzelemmel kezdte 
Magyarország férfi  vízilabda-válo-

gatottja a budapesti Európa-bajnoksá-
got, ahol kedd este 19-5-re múlta felül 
Törökországot a C csoportban. A kissé 
lassú kezdés után Märcz Tamás szövet-
ségi kapitány legénysége kezébe vette 
az irányítást, és mint ahogyan a szak-
ember mondta, „átestek a tűzkereszt-
ségen”. Az első negyed 4-4-es állása 
kapcsán Erdélyi Balázs tréfásan meg-
jegyezte, hogy nem szerették volna, 
hogy a nézők unatkozzanak, majd ér-
tékelve a medencében tapasztaltakat, 
rámutatott: Varga Dénes tavaly nyári 
sérüléséből tanulva, most óvatosab-
ban kezdtek. „A törökök más vízilab-
dakultúrából érkeztek, mint amihez 

szoktunk, s benne van, hogy vétlenül, 
de sérülést okozhatnak” – idézte a 
válogatott pólóst a Magyar Vízilab-
da-szövetség hivatalos honlapja.

A folytatásban már nehezebb fel-
adat vár a férfi együttesre, hiszen ma 
20 órától a spanyolokkal vívnak cso-
portrangadót. Märcz szerint két na-
gyon hasonló stílusú, gyors csapat 
találkozik majd ezen a mérkőzésen, 
ezért várhatóan apróságok döntenek 
majd a három pont sorsáról. A spa-
nyolok az első fordulóban 23-7-re le-
győzték Máltát.

Arról már beszámoltunk, hogy Ro-
mánia 9-8-ra kikapott Hollandiától a B 
csoportban, ma 14 órakor pedig azzal 
a világklasszis szerb csapattal találko-
zik, amelyik kedden 13-9-re nyert az 
oroszok ellen. Az A és D csoportokban 

sem történt meglepetés az első fordu-
lóban: Montenegró, Horvátország és 
Olaszország is magabiztosan nyerte az 
első összecsapását. Ma 21.30-kor lesz a 
Montenegró–Horvátország rangadó a 
C kvartettben, miközben a D négyes-
ben az olaszok a franciákkal játszanak 
18.30-kor.

Tegnapi lapzártánk után Ma-
gyarország női válogatottja játszott 
Oroszországgal, hogy aztán – a mai 
pihenőnapot követően – pénteken 
Görögország, vasárnap pedig Szer-
bia legyen az ellenfele az A csoport-
ban. Románia női válogatottja, mint 
ismeretes, nem kvalifi kált az Eb-re. 
A selejtezőkben az a német csapat bú-
csúztatta, amelyik eddig nulla pont-
tal sereghajtó a B hatosban. Tegnap a 
franciáktól kapott ki 17-5-re.

Villámrajtot vett a Märcz-csapat az Európa-bajnokságon

 » Märcz Tamás 
szerint két 
nagyon hasonló 
stílusú, gyors 
csapat találkozik 
ma, ezért várha-
tóan apróságok 
döntenek majd a 
spanyolok elleni 
mérkőzésükön.

Bemutatták tegnap Adrian 
Mutut Románia U21-es labda-
rúgó-válogatottjának szövet-
ségi kapitányaként. A felnőtt-
csapat élére kinevezett Mirel 
Rădoi helyére érkezett egykori 
futballistának az Eb-kvalifi ká-
ción túlmenően a kontinensvi-
adal fi náléja a célja.

 » V. NY. R.

Immár hivatalosan is Adrian 
Mutu a szövetségi kapitánya Ro-
mánia U21-es labdarúgó-váloga-

tottjának. A 41 éves egykori futbal-
listát már a tavaly is főesélyesként 
emlegették a tisztség betöltésére, 
akkor, amikor az addigi főedzőt, 
Mirel Rădoi-t kinevezték Cosmin 
Contra helyére a felnőttválogatott 
élére. Megbízatása így már csak 
idő kérdése volt, mert bár a Román 
Labdarúgó-szövetség (FRF) tech-
nikai bizottsága először még egy 
több nevet tartalmazó listát terjesz-
tett a vezetőség elé, a játékosként 
„Briliáns” becenéven ismert Mutu 
beajánlását a sportág első embere, 
Răzvan Burleanu is elismerte. Mint 
beszámoltunk róla, pénteken már 
felkérték a szerződés aláírására, 
így a tegnapi sajtótájékoztatón már 
új tisztségében is bemutatták. Meg-
tiszteltetésnek tartja a felkérést, 
ugyanakkor azt is hangsúlyozta, 
hogy nagy felelősség számára át-
venni a csapat azok után, hogy 
Rădoi tavaly sporttörténelmet írt 
az U21-es alakulattal, amikor a 
korosztályos Európa-bajnokságon 
elődöntőbe vezette őket. „Ez most 
egy új, nagyon tehetséges generá-
ció. Jól kezdtek, a második helyen 
állnak a 2021-es Európa-bajnokság 
selejtezőcsoportjában. Ezt szeret-
nénk megerősíteni és kvalifi kálni 
a seregszemlére. Szeretném Rădoi 
sikereit követni, és nem azért jöt-
tem, hogy mindent felforgassak. 
Az eredmények révén az U21-es vá-
logatott a szurkolók szimpátiáját is 
elnyerte, amire én edzőként is szá-
mítok” – mondta. Bevallása sze-

AZ EGYKORI JÁTÉKOS MÁRCIUS VÉGÉN MUTATKOZIK BE TÉTMECCSEN AZ U21-ES VÁLOGATOTT ÉLÉN

Adrian Mutura bízták az utánpótlást

Új feladat. Adrian Mutu az U21-es válogatott szövetségi kapitányaként tért vissza Romániába

 » „Ez most egy 
új, nagyon tehet-
séges generáció. 
Jól kezdtek, a 
második helyen 
állnak a 2021-es 
Európa-bajnok-
ság selejtező-
csoportjában. 
Ezt szeretnénk 
megerősíteni 
és kvalifi kálni a 
seregszemlére” 
– mondta Adrian 
Mutu.

rint nem szeretne változtatni azon, 
amit elődje tett, hiszen jól végezte 
a dolgát. Ötleteit azon a területen 
ülteti majd gyakorlatba, ahol hiá-
nyosságokat érez. Hozzátette azt is, 
hogy egykori játékosként jól ismeri a 
futballisták kilengéseit, ezért képes-
nek érzi magát arra, hogy kordában 
tartsa a fi atalokat. Az a célja, hogy a 
2021-es magyar–szlovén közös ren-
dezésű korosztályos Eb-re ne pusz-
tán kvalifi káljanak, hanem ott a 
csoportkörből továbbjutva, ne csak 
elődöntőt, hanem immár döntőt is 
játszhassanak.

A tavalyi korosztályos Euró-
pa-bajnokságon elért negyedik 
helynek köszönhetően Románia 
labdarúgó-válogatottja, mint isme-
retes, kvalifi kált az idei nyári olim-
piára. Oda is az ifj úsági csapat me-
het, bár két idősebb futballista is 
bekerülhet a keretbe. Mutu közölte, 
hogy Tokióban várhatóan Rădoi ve-
zényli majd a fi úkat, hiszen ő járult 
hozzá a kvótaszerzéshez, megilleti 
ez a feladat. „Azt hiszem, én a lelá-

tón ülök majd, de ha szüksége lesz 
rám, akkor természetesen segítek 
neki. Elég jól ismerem az U21-es 
játékosokat, nagyjából 60-70 fi atal 
futballista is szerepel a listámon, 
de a tavalyi Eb-ről csak kettővel 
számolok” – mondta.

A korábbi 77-szeres válogatott ro-
mán gólkirály edzőként legutóbb a 
Közel-Keleten, az al-Wahda U21-es 
csapatánál szerzett tapasztalatot, 
a válogatott szövetségi kapitánya-
ként hazai pályán a Dánia elleni 
március 31-ei Eb-selejtezőn mutat-
kozik majd be. Az FRF technikai 
bizottságát koordináló Mihai Stoi-
chiță szerint Mutut a játékosi ta-
pasztalata is beajánlja erre a tiszt-
ségre, hiszen Mourinho, Prandelli, 
Lippi, Capello vagy éppen Ranieri 
mesterekkel dolgozott együtt még 
játékosként. „Jó, hogy az U21-es 
csapat ennyire fontos lett, hogy a 
szövetségi kapitányi tisztség vitá-
kat szül. Négy évvel ezelőtt senkit 
sem érdekelt, hogy ki edzi az ifj úsá-
gi csapatot” – tette hozzá Stoichiță.
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Eladók német, jó minőségű, bontott fa és 
műanyag termopan ablakok, egy- és kétnyílósok; 
új bejárati ajtók, teraszajtók többféle méretben, új 
fa- és műanyag ablakok – kedvező áron, Kápol-
náson. Szállítás megoldható. Árak: 200–2000 lej. 
www.szekelyhirdeto.info. Tel.: 0742-630838.




