
2020.  MÁRCIUS 31. ,  KEDD1 0 S P O R T #labdarúgás  #honosítás

• A Kolozsvári CFR 
csapatkapitánya feb-
ruárban benyújtotta a 
román állampolgárság 
megszerzéséhez szük-
séges papírokat. A 33 
éves balhátvéd a Mirel 
Rădoi vezette váloga-
tott tagjaként szeretne 
kijutni a jövő évi Euró-
pa-bajnokságra.

ORBÁN ZSOLT

A hajrájához érkezett Mário Jor-
ge Malico Paulino, ismertebb 
nevén Camora honosítása, 

amely régóta téma a román sportsaj-
tóban. A bajnoki címvédő Kolozsvári 
CFR meghatározó labdarúgója az elő-
ző hónapban megtette a szükséges 
lépéseket az állampolgárság megszer-
zéséhez. Egy friss nyilatkozat szerint 
alig várja, hogy meghívót kapjon Mi-
rel Rădoi szövetségi kapitánytól.

A rutinos portugál balhátvéd a 
Digi Sport televízió műsorában el-
mondta, a februári hónap elején min-
den szükséges okmányt elküldött az 
Ifj úsági és Sportminisztériumnak. A 
procedúra három-hat hónapig hú-
zódhat el, reméli minél hamarabb 
megkapja az állampolgárságot.

„Azt tervezem, hogy miután be-
fejezem a játékos-pályafutásom, 
Romániában maradok, így min-
denképp előnyöm származna az 
állampolgárságból. Ami a váloga-
tottat illeti, nagy örömöt jelentene 
számomra, hiszen labdarúgóként 
mindent ettől az országtól kaptam. 
Boldogan venném magamra ezt a 
csodálatos mezt, és szeretném, ha 
kijutnánk az Eb-re” – jelentette ki a 
luzitán hátvéd.

Korábbi nyilatkozataiban Mirel 
Rădoi, a román válogatott szövetségi 
kapitánya nem zárkózott el attól a le-
hetőségtől, hogy meghívót küldjön a 
honosítást kérelmező labdarúgónak. A 
Román Labdarúgó-szövetségnél szak-
mai igazgatóként dolgozó Mihai Stoi-
chiță pedig úgy vélekedett, ha Camora 
megszerzi az állampolgárságot, bizto-
san számít rá a szövetségi kapitány.

Camora 2011 nyarán a portugál 
Navaltól igazolt a Kolozsvári CFR-

hez, a „vasutasokkal” három bajno-
ki címet, egy Román Kupát és egy 
román Szuperkupát nyert. Összesen 
328 alkalommal lépett pályára a 
CFR mezében, ebből 37 európai ku-
pameccs meccs volt.

A Transfermarkt szakportál 1,4 
millió euróra becsüli a kolozsvá-
riak kapitányának piaci értékét. 
Camora szerződését tavaly 2022 
júniusáig hosszabbították meg a 
klubjánál.

A Bukaresti Steaua és a Kolozsvá-
ri CFR korábbi kapusa, Martin 

Tudor 43 évesen tegnap délelőtt Resi-
cabányán szívinfarktusban elhunyt.

A Szeben megyei Feleken szüle-
tett Martin Tudor labdarúgói pálya-
futását a Petrozsényi Jiulnál kezdte, 
amelynek felnőtt csapatában 20 
évesen csak egy mérkőzést játszott, 
majd 1997-ben a Szatmárnémeti 
Olimpiához került, ahol előbb felju-
tott az élvonalba, majd egy szezont 
töltött az első osztályban.

Két évvel később a Bukaresti 
Steauához igazolt, ahol 2005-ig ma-
radt, ez idő alatt két bajnoki címet 
(2001-ben és 2005-ben), illetve egy 

Szuperkupát (2001-ben) nyert a fővá-
rosi gárdával. Ezt követően a Kolozs-
vári CFR-hez (2005–2007) szerződött, 
utolsó csapata pedig a városi rivális 
Kolozsvári U volt.

Labdarúgói pályafutását 2008-
ban fejezte be, majd kapusedző-
ként dolgozott tovább. Kezdetben 
a Steauánál (jelenlegi FCSB), majd 
az U Craiovánál, a szaúd-arábiai Al 
Ittihadnál, a Daco-Geticánál, a Re-
sicabányai MSC-nél, a Sportul Sna-
govnál, a CSU Craiovánál, valamint 
Victor Pițurcă korábbi szövetségi 
kapitány mellett a román felnőtt vá-
logatottnál is tevékenykedett. 

H. B. O.

J osé Mourinho nyolc olyan Chel-
sea-játékost választott be álom-

csapatába, akikkel a londoni klubnál 
korábban együtt dolgozott.

A Marca című spanyol sportnapi-
lap felkérésére az 57 éves portugál 
szakember összeválogatta a leg-
jobbnak vélt tizenegyet azokból a 
labdarúgókból, akiket vezetőedzői 
karrierje során eddig irányíthatott. 

Mourinho előbb 2004 júniusától 2007 
szeptemberéig, majd 2013 nyarától 
2015 végéig tevékenykedett a londoni 
gárdánál, ahonnan Petr Cech, John 
Terry, Ricardo Carvalho, William 
Gallas, Claude Makélélé, Frank Lam-
pard, Eden Hazard és Didier Drogba 
is bekerült az álomcsapatába. Kö-
zülük honfi társával, Ricardo Car-
valhóval korábban már a Portóban, 

majd később a Real Madridban is 
együtt dolgozott. Rajtuk kívül többi 
klubcsapatából csupán hárman, Ja-
vier Zanetti (Internazionale), vala-
mint Mesut Özil és Cristiano Ronaldo 
(Real Madrid) kerültek be.

A Manchester Unitedból viszont 
senkit nem válogatott be, miként 
jelenlegi csapatából, a Tottenham 
Hotspurből sem. Így többek között 

olyan játékosok maradtak ki Mourin-
ho tizenegyéből, mint Iker Casillas, 
Sergio Ramos, Marcelo, Xabi Alonso, 
Zlatan Ibrahimovic, Wesley Sneijder, 
Paul Pogba, Samuel Eto'o vagy éppen 
Harry Kane.

Mourinho a Portóval, a Chelsea-vel, 
az Interrel és a Reallal is nyert bajnok-
ságot, kétszer diadalmaskodott a Baj-
nokok Ligájában (Porto, Inter).

Gündogan odaadná 
a bajnoki címet
Ilkay Gündogan, a Manches-
ter City labdarúgója sport-
szerű dolognak tartaná, ha a 
Liverpool egy csonka szezon 
végén is megkapná a bajnoki 
címet. A címvédő együttes 
29 éves, német középpályá-
sa a ZDF televíziónak adott 
nyilatkozatában kifejtette: 
egy sportembernek mindig 
tisztességesen kell visel-
kednie. „Igen, számomra ez 
teljesen helyénvaló lenne” 
– felelt Gündogan arra a 
kérdésre, hogy legnagyobb 
riválisuknak, a jelenlegi lista-
vezető Liverpoolnak akkor is 
megítéljék-e a bajnoki címet, 
ha nem sikerül lejátszani 
a teljes szezont. A Premier 
League a koronavírus-járvány 
miatt április 30-ig bizto-
san szünetel, és egyelőre 
bizonytalan a folytatás. A 
klubok képviselői legköze-
lebb pénteken egyeztetnek, 
és angol sajtóhírek szerint 
szinte biztos, hogy meghosz-
szabbítják a kényszerszüne-
tet. Gündogan szerint nehéz 
döntés előtt állnak, mert a 
klubok álláspontja aktuális 
helyezésüktől függően kü-
lönböző. Gündogan kiemelte: 
amennyiben az angol klubok 
követnék a Juventus vagy 
éppen a Borussia Dortmund 
példáját, és csökkentenék 
a játékosok fizetését, ő 
elfogadná a döntést. „Ezt 
helyénvalónak találom, ma-
gától értődik, de Angliában 
erről egyelőre még nincs szó” 
mondta. Az éllovas Liverpool 
előnye a második helyezett 
Manchester Cityvel szemben 
25 pont, előbbi kilenc, utóbbi 
tíz mérkőzését nem játszot-
ta még le. A Liverpool két 
győzelemre van attól, hogy 
30 év után újra bajnoki címet 
szerezzen.

Csúcsösszegért 
kelhet el Valverde
A világfutball történetének 
eddigi legnagyobb összegét 
fizetheti ki Federico Valver-
déért a Manchester United a 
Real Madridnak. A Football 
Espana portál értesülése 
szerint a spanyol királyi klub 
vezetése 500 millió eurót kér 
az angoloktól az uruguayi 
középpályás átengedése 
fejében. Ha az MU kifizeti 
a 21 éves válogatott játé-
kos csillagászati vételárát, 
megdönti az eddigi csúcsot: 
a brazil Neymarért a francia 
PSG 222 millió eurót szurkolt 
le az FC Barcelonának 2017-
ben. A koronavírus-járvány 
miatt félbeszakított spanyol 
bajnokság eddigi szakaszá-
ban Valverde 32 mérkőzésen 
játszott, két gólt szerzett 
és négy gólpasszt adott. A 
játékost 2016-ban igazolta át 
a Real az uruguayi Penaroltól.
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Nyolc Chelsea-játékos Mourinho álomcsapatában
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Camora válogatott lenne
Közel a román állampolgárság megszerzéséhez a Kolozsvári CFR csapatkapitánya
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2011 nyara óta játszik 
Kolozsváron a portugál balhátvéd
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