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A Futsal Klub Székelyudvar-
helynél technikai igazgatói 
feladatokat ellátó szakem-

ber közölte, beigazolódott a papír-
forma, hiszen végül Kazahsztán 
nyerte meg a selejtezőcsoportot. A 
kazahok ugyanis messzemenően 
az első számú esélyesek voltak az 
egyenes ágon való továbbjutásra, 
a pótselejtezős helyre pedig mögöt-
tük mind a három másik csapatnak 
megvolt a lehetősége. A házigazda 
csehek az egymás elleni mérkőzé-
seken Romániát és Szlovéniát is le-
győzték, így teljesen megérdemel-
ten szerezték meg a második helyet. 
Jakab Zoltán hangsúlyozta, mind-
annak ellenére, hogy a román válo-
gatott négy pontot gyűjtött és má-
sodperceken múlt a továbbjutása, 
a kiesés nem a véletlentől függött, 
hanem a kazah–szlovén meccstől. 
Továbbá a román csapat a csehek 
és a szlovénok elleni mérkőzéseken 
mindössze egy pontot szerzett, és 
mínusz négy volt a gólkülönbsége. 
Hozzátette, történelmi siker volt a 
kazahok legyőzése, de ez a csehek 
elleni vereséggel értékét veszítette, 
összességében pedig Románia a 

saját szintje alatt teljesített az elit-
körben.

Mint mondta, a kazahokkal szem-
beni győzelem alkalmával nagy 
szerencséje volt a román együttes-
nek, de aztán a csehek ellen főleg a 
frissesség hiányzott a játékosokból, 
nem volt meg a kellő lendület és el-
képzelés. „Előzetesen nem számí-
tottunk arra, hogy a csehek ilyen 
különbséggel megverjenek, mert a 
két válogatott mindig ki-ki meccset 
játszott egymással, ezúttal azonban 
nem volt esélyünk ellenük, ez pedig 
rányomta bélyegét a továbbjutásra. 
Meg voltam győződve arról, hogy a 
csehek elleni 4–0-s vereség után a 
válogatott nem jut ki a vb-re és még 
a pótselejtezős helyet sem éri el. A 
továbbjutást ugyanis ezen a mérkő-
zésen veszítettük el.” Jakab Zoltán ki-
emelte, eléggé idős lett a román csa-
pat, mindig néhány játékostól várják 
a megoldást. Azok, akikkel sikerült 
megnyerni a kazahok elleni meccset, 
a másik két találkozón alig voltak a 
pályán. A válogatottban ugyanis a 
keret tizennégy játékosának nagyjá-
ból egyforma játékerőt kellene képvi-
selnie és azonos játéklehetőséget kel-
lene kapnia. Nem volt kihasználva az 
a cserelehetőség, ami benne van egy 

válogatottban, a fi atal játékosokkal 
kiegészülve pedig lehet, hogy lendü-
letesebb lett volna a csapat.

Versenyképesebb hazai 
bajnokság szükséges

„Sokan már nagyon régóta han-
goztatják, hogy több játékos négy 
Európa-bajnoki szereplés után meg-
érdemelné a világbajnokságon való 
részvételt, de erre már nem lesz lehe-
tőségük, a következő vb-selejtezőig 
ugyanis vélhetően visszavonulnak. 
Ennél viszont még nagyobb változ-
tatásra van szükség a válogatottnál, 
a 2022-ben sorra kerülő Európa-baj-
nokságra a csapatnak több mint a 
felét ki kellene cserélni, és több le-
hetőséget adni a fi atal, tehetséges 
játékosoknak. Az már más kérdés, 
hogy ezt megérzi majd a válogatott 
a teljesítmények szintjén, de előbb-
utóbb meg kell tenni ezt a lépést. Azt 
ugyanis nem tartom megfelelő meg-
oldásnak, hogy újabb játékosokat 
honosítanak” – fogalmazott a szak-
ember.

Jakab Zoltán szerint sokkal in-
kább egy versenyképesebb hazai 
futsalbajnokságot kell szervezni, és 
valamilyen formában megnövelni 
a csapatok számát, továbbá a szak-
emberek képzésére és az utánpót-
lás-nevelésre is nagyobb hangsúlyt 
kellene fektetni. „A román bajnok-
ságban játszó hat-hét tapasztalt já-
tékostól és a négy honosítottól vár-
juk a továbbjutásokat, de ez hosszú 
távon nem vezet eredményre, és így 
csak a szerencsébe próbálunk be-
lekapaszkodni. Ebben az esetben 
ugyanis reális esélyünk nincs arra, 

hogy a mai fejlődő futsalban felve-
gyük a versenyt az ellenfelekkel, 
hiszen a különböző országok vá-
logatottjai komoly előrelépéseken 
mennek keresztül.”

Arra a kérdésre, hogy a keretben 
történő esetleges változtatásokkal 
megcélozható-e a 2022-es hollandiai 
Európa-bajnokságra való kvalifi ká-
ció, Jakab Zoltán egyértelmű igennel 
válaszolt, főleg hogy megváltozott 
a selejtező lebonyolítási rendszere, 
a tornák helyett oda-visszavágók 
lesznek. Mint ismertette, természe-
tesen sok minden függ a sorsolástól 
is, mert Románia továbbra is a har-
madik kalapban szerepel majd, ami 
megnehezíti a feladatát, éppen ezért 
jó lett volna a világbajnokságon va-
ló szereplés, mert akkor előkelőbb 
helyről várták volna a sorsolást. 
Nem lesz könnyű, de nem is lehetet-
len, attól függően, hogy milyen el-
lenfelekkel kerül össze a válogatott. 
Továbbá azt is fi gyelembe kell venni, 
hogy a következő Eb tizenhat csa-
pattal lesz megrendezve, nem csak 
tizenkettővel, így nagyobb esély 
van a kijutásra, de ehhez elenged-
hetetlen, hogy a játékosok megfelelő 
erősségű bajnokságban játsszanak, 
mert ellenkező esetben nincs hon-
nan megszerezniük azt a tapasztala-
tot, ami a nemzetközi mérkőzéseken 
szükséges.

Mit mond a válogatott 
szövetségi kapitánya?

A román válogatott szövetségi ka-
pitánya, Robert Lupu úgy véli, ha 
fi gyelembe veszik, hogy mindegyik 
mérkőzésen voltak sérült és eltiltott 

játékosaik, sikeres torna volt. Összes-
ségében elégedett a játékosok hozzá-
állásával, akik pontosan azt tették, 
amit kért tőlük, és meglátása szerint 
fejlődik a csapatjáték. Ugyanakkor 
tisztában van azzal, hogy többet is 
kihozhattak volna ezekből a mérkő-
zésekből, emiatt nagyon csalódott, 
és nem tudja elhinni, hogy nem 
használták ki az adódó lehetőséget, 
hogy legalább a pótselejtezőt érő 
második helyen végezzenek. Robert 
Lupu kiemelte, mindegyik meccsen 
voltak hiányzóik, de különösképpen 
a csehek ellen, amikor ha teljes lét-
számban játszanak, egyenes ágon is 
kijuthattak volna.

„Megnyertük a Kazahsztán elleni 
rettentően nehéz első mérkőzésün-
ket, amelyen mindenki beleadott 
mindent. A második játéknapon 
pedig húsz másodperc hiányzott ah-
hoz, hogy elcsípjük a pótselejtezős 
helyet. Miután a csapat erőnlétileg 
visszaesett, így kikaptunk Csehor-
szágtól, rögtön következett a Szlové-
nia–Kazahsztán mérkőzés, amelyen 
húsz másodperccel a vége előtt még 
3–3 volt az állás, és ha ez marad a 
végeredmény, akkor a második he-
lyen végezhettünk volna, de aztán 
a kazahok gólt szereztek, és 4–3-ra 
nyertek” – mutatott rá a román szö-
vetségnek nyilatkozott fi atal szakve-
zető. Arra azonban már nem tért ki 
Robert Lupu, hogy harmadik mecs-
csén a román csapat 4–1-es előnyről 
bukta el a győzelmet Szlovénia ellen 
úgy, hogy az utolsó percben két gólt 
kapott. Amennyiben ugyanis nyert 
volna, nagyobb eséllyel reményked-
hetett volna a csoport második helyé-
nek megszerzésében.

Eljött az idő a változtatásra
Jakab Zoltánt kérdeztük a román teremlabdarúgás jelenlegi helyzetéről és jövőjéről

• A román teremlabda-
rúgó-válogatottnak nem 
sikerült kijutnia az idei, 
Litvániában rendezen-
dő világbajnokságra, 
miután múlt héten a 
csoport harmadik he-
lyén végzett a csehor-
szági Brnóban rendezett 
elitkörben. A korábbi 
szövetségi kapitány, a 
székelyudvarhelyi Jakab 
Zoltán úgy vélekedett, a 
csapat saját szintje alatt 
teljesített, a következő 
Európa-bajnoki selejte-
zőig pedig a hazai te-
remlabdarúgásban és a 
válogatottnál egyaránt 
komoly változtatásokra 
van szükség.
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A 2020-as világbajnokság eddigi részvevői 

Európából Litvánia (házigazda), Portugália (az elitkör A csoportjának 
győztese), Spanyolország (a B csoport győztese), Oroszország (a C csoport 
győztese), Kazahsztán (a D csoport győztese) és a pótselejtezők (Horvát-
ország–Csehország, Szerbia–Finnország) győztesei, Dél-Amerikából 
Argentína, Brazília, Paraguay, Venezuela, Afrikából Angola, Egyiptom, 
Marokkó, Óceániából a Salamon-szigetek, Észak-Amerikában és Ázsiában 
később döntenek a kijutókról.




