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HÁROM ÚJONCOT HÍVOTT MEG MIREL RĂDOI SZÖVETSÉGI KAPITÁNY A NEMZETEK LIGÁJA-RAJTRA

Gyülekezőt fújtak a válogatottnál

Visszatérés. Denis Alibec (szemből) újra meghívót kapott Románia labdarúgó-válogatottjába

Három újonc szerepel Mirel 
Rădoi szövetségi kapitány 
hétvégén kihirdetett keretében 
a labdarúgó-Nemzetek Ligája 
első mérkőzéseire. Románia 
válogatottja az észak-írek és az 
osztrákok ellen kezd.

 » V. NY. R. 

T öbb meglepetést is tartogatott 
Mirel Rădoi szövetségi kapitány 
kerethirdetése a héten rajtoló 

Nemzetek Ligája küzdelmeire, Ro-
mánia felnőtt labdarúgó-válogatott-
jából ezúttal hiányzik többek között 
Claudiu Keșerü, Răzvan Marin és 
Alexandru Mitriță, újoncként viszont 
bemutatkozhat majd a 29 éves Bihar 
megyei kapus, Davis Lazar (Astra), 
Gabriel Iancu (Viitorul) és Sergiu 
Buș (FCSB) is. A szakvezető nem kül-
dött meghívót a pár napja honosított 
Mario Camorának sem, ugyanakkor 
Denis Alibec újfent magára öltheti a 
kék-sárga-pirosak mezét.

Lazar meghívása annyira nem 
meglepő, hiszen a Mezőtelegdről in-
dult hálóőr az elmúlt szezon legjobb 
kapusa lett a Liga 1-ben. Mellette 
Ciprian Tătărușanu (Lyon) és Florin 
Niță (Prágai Sparta) már ismert ne-
vek ezen a poszton. A hátvédsorban 
Ionuț Nedelcearu (FC Ufa), Vlad 
Chiricheș (Sassuolo), Alin Toșca (Ga-
ziantep), Dragoș Grigore (Ludogo-
rec), Andrei Burcă (CFR), Sergiu Han-
ca (Krakkó), Nicușor Bancu (Craiovai 
Universitatea) és Florin Ștefan (Sepsi 

OSK) szereplhetnek majd, miközben 
a középpályások közül Alexandru 
Crețu (Maribor), Dan Nistor (Craio-
va), Alexandru Maxim (Gaziantep), 
Nicolae Stanciu (Prágai Slavia), Ale-
xandru Cicâldău (Craiova), Ianis 
Hagi (Rangers) és Ciprian Deac (CFR) 
kaptak meghívót. A csatársorban az 
újonc Iancu és Buș, illetve Alibec 
mellett Florinel Comanra (FCSB) és 
George Pușcașra (Reading) számít a 
szakvezetés.

Rădoi tegnap kijelentette, hogy 
Mitriță távolmaradásának egyszerű 
magyarázata van: vele és klubjával 
közösen döntöttek így, mert ha haza-
utazott volna az NL-meccsekkre, leg-
alább két bajnoki találkozót utána ki 
kellett volna hagynia, mert az Egye-
sült Államokba való visszatéréskor 
két hétig karanténban kellett volna 
ülnie. Keșerüt ezúttal azért nem hív-
ta meg, mert bár korábbi térdműtéte 
óta már felépült, nemrég koronaví-
russal diagnosztizálták. A bolgár Lu-
dogorec rutinos váradi csatára, mint 
ismeretes, a fertőzésből már kilábalt, 
de Rădoi szerint túl kockázatos lett 
volna a számára a válogatottal szere-
pelnie. Răzvan Marin nem kapott sok 
játéklehetőséget az Ajaxnál a korona-
vírus-járvány előtti időszakban sem, 
ezért közös megegyezéssel döntöttek 
az időközben az olaszországi Caglia-
rihoz szerződő 24 éves középpályás 
kihagyásáról. Ő amúgy a tartaléko-
sak listájára sem került fel, hiszen 
ha a válogatottból bárki lesérülne 
az elkövetkezendő napokban, úgy 
Cristian Bălgrădean (CFR), Valentin 

Crețu (FCSB), Andrei Ivan (Craio-
va), Deian Sorescu (Dinamo), Mari-
us Constantin (Craiova) vagy Mihai 
Bordeianu (CFR) kapja a meghívót.

„Nem hinném, hogy bármely 
poszt hiányos lenne. Vannak bizo-
nyos problémák, de ez nem abból 
adódik, hogy nincs megfelelő já-
tékosunk, hanem a folyamatosság 
nehezíti a helyzetet. Szerettem 
volna, ha egyes futballisták, főleg 
a szélső hátvédek többet játszot-
tak volna az elmúlt időszakban a 
klubcsapataiknál” – mondta Rădoi 
a tegnapi sajtótájékoztatóján.

Románia, mint ismeretes, pénte-
ken 21.45 órakor az észak-írek ellen 
kezd hazai pályán a Nemzetek Ligá-
jában, majd három nappal később 
Ausztria lesz az ellenfél. A csoport-
juk Norvégiával teljes, ugyanakkor, 
mint azt a szövetségi kapitány jelez-
te: az osztrákok a főesélyesek ebben 
a kvartettben. Az összetartásra teg-
nap kezdtek el gyülekezni a játéko-
sok Mogoșoaián.

Mirel Rădoi számára ez lesz az 
első tétmérkőzés a felnőtt válo-
gatott szövetségi kapitányaként, 
hiszen az Európa-bajnoki pótselej-
tezőket, mint ismeretes, a korona-
vírus-járvány miatt tavasszal elha-
lasztották és majd csak októberben 
pótolják. Most debütál ugyanakkor 
Adrian Mutu is az U21-es válogatott 
szakvezetőjeként: a korosztályos 
csapat szeptember negyedikén 
Finnországgal, majd szeptember 
nyolcadikán Máltával játszik ide-
genben a 2021-es Európa-bajnok-
ság selejtezőiben.

 » „Nem hinném, 
hogy bármely 
poszt hiányos len-
ne. Vannak bizo-
nyos problémák. 
(…) Szerettem 
volna, ha egyes 
futballisták, főleg 
a szélső hátvédek 
többet játszottak 
volna az elmúlt 
időszakban a 
klubcsapataiknál” 
– mondta Mirel 
Rădoi a tegnapi 
sajtótájékoztatón.
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 » DOBOS LÁSZLÓ

Szeptemberre tervezték a román-, 
illetve a közös magyar–román 

jégkorongbajnokságok kezdését, de 
még egyiknek sincs hivatalos ver-
senynaptára. Hodos László, a Csík-
szeredai Sportklub elnöke semmilyen 
konkrét kezdési időpontról nem tudott 
beszámolni. „Kint voltam az elmúlt 
napokban Magyarországon, egyeztet-

tem Somogyi Attilával, az Erste Liga 
versenybíróságának vezetőjével, aki-
vel abban állapodtunk meg, hogy a 
Sportklub magyarországi mérkőzéseit 
7–10 napos turnusokban fogja leját-
szani, elvégezve a teszteléseket, illetve 
betartva minden más, a koronavírus 
elleni védekezésre érvényes előírást. 
Remélem hamarosan nyilvánossá 
válik a sportnaptár, és elkezdődhet a 
hokibajnokság” – nyilatkozta a har-

gitai klubvezető. Elmondta azt is, 
hogy mivel Romániában a teremspor-
tokra és a csarnokokban zajló spor-
teseményekre érvényes szabályzatok 
egyelőre lehetetlenné teszik a hazai 
mérkőzések megrendezését, Hargita 
megyébe hívta Alexandru Hălăucát, 
a Román Jégkorong-szövetség (FRHG) 
főtitkárát, hogy az erdélyi klubok kül-
dötteivel, a Brassói Corona, a Gyergyói 
HK, a Sapientia U23 és a Csíkszeredai 

Sportklub képviselőivel közösen talál-
janak megoldást a kialakult helyzetre, 
készítsenek közösen egy olyan forga-
tókönyvet, amelyet a sport-, illetve az 
egészségügyi minisztérium elé vinné-
nek jóváhagyásra. Hălăucă azt ígérte, 
hogy ezen a héten Székelyföldre uta-
zik. A csíki klubvezető úgy véli, hogy 
az erdélyi kluboknak közösen kell lép-
niük annak érdekében, hogy a román 
bajnokság mielőbb elkezdődhessen.

Közös fellépést szorgalmaz a Sportklub a hokiidény elkezdéséhez
 » A csíki 

klubvezető úgy 
véli, hogy az 
erdélyi klubok-
nak közösen kell 
lépniük annak ér-
dekében, hogy a 
román bajnokság 
mielőbb elkez-
dődhessen.

Kényszercserék a magyar válogatottban

Négy kényszercserét is végre kellett hajtania Marco Rossi 
szövetségi kapitánynak Magyarország labdarúgó-váloga-
tottjában. Az augusztus 24-i kerethirdetés óta a Honvéd két 
játékosa, a védő Baráth Botond és a középpályás Tamás 
Krisztián lesérült, de mivel a kispestieknél több játékost 
koronavírus-fertőzéssel diagnosztizáltak, az amúgy 
negatív teszteredménnyel rendelkező Gazdag Dánielt is 
lecserélték. A negyedik cserét is a vírus kapcsán hajtották 
végre: a DVSC-nél is felmerült a fertőzés gyanúja, ezért 
elővigyázatosságból Korhuth Mihálynak is le kell mondania 
a válogatottról. A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) hi-
vatalos honlapja alapján Marco Rossi szövetségi kapitány 
a két sérült helyére a Lugano két játékosát, Kecskés Ákost 
és a nemzeti csapatban újonc Holender Filipet hívta meg, 
de a Fehérvár FC középpályása, Pátkai Máté és Hangya 
Szilveszter is csatlakoznak a kerethez. A válogatott tagjait 
tegnap estére várták az összetartásra, hogy utána szerdán 
elutazzanak a csütörtök esti, Törökország elleni Nemzetek 
Ligája-mérkőzésre. A csapat három nappal később a Pus-
kás Arénában fogadja az oroszok legjobbjait.

Ragaszkodik Messi 
árához a Barcelona

„A szerződés érvényben van, 
és van egy kilépési záradék 

arra az esetre, ha Lionel Andrés 
Messi kezdeményezné a szerződése 
idő előtti, egyoldalú felbontását. 
Az érvényben lévő szabályokkal 
összhangban, és az ilyen esetekre 
érvényes előírások szerinti folya-
matokat követve, a La Liga nem 
hajtja végre a játékos szövetségből 
való eltávolításához szükséges 
előzetes vízumprocedúrákat, amíg 
nem fi zették ki az említett záradék-
ban szereplő összeget” – olvasható 
a Barcelona labdarúgócsapatának 
tegnapi hivatalos közleményében. 
A spanyol együttes annak kapcsán 
szólalt fel, hogy argentin sztárja 
a napokban bejelentette távozási 
szándékát és a már a szezonrajtot 
megelőző koronavírus-teszten sem 
jelent meg. Az aranylabdás lab-
darúgó kivásárlási ára 700 millió 
euró, ugyanakkor Messi képviselői 
arra a záradékra hivatkoznak, 
amely szerint az idény végeztével a 
játékos egyoldalúan dönthet a foly-
tatásról és így szabadon távozhat.

A spanyol Marca lap alapján az 
M4sport.hu rámutat arra, hogy 
a Barcelona számára a szezon 
augusztus 14-én ért véget, a Bayern 
elleni katasztrofális 8-2-es vere-
séggel, maga a teljes 2019–2020-as 
évad a bajorok győzelmével véget 
ért Bajnokok Ligája döntővel, au-
gusztus 23-án. A Barcelona viszont 
ragaszkodik a szerződésben koráb-
ban leírtakhoz, miszerint Messinek 
minden évben legkésőbb június 
10-ig – normális, járványmentes 
körülmények között a szezon vé-
geztével – kell jeleznie szándékát, 
nem számít, hogy a szezon később 
záródott, hogy közben – az említett 
dátum után – a futballélet újra 
indítása után 13 mérkőzésen lépett 
pályára a Barca mezében a 33 éves 
támadó. A játékos jogi képviselői a 
megcsúszott szezonra hivatkoznak, 
a klubnál viszont ragaszkodnak 
a kivásárlási árhoz. Amennyiben 
a felek nem tudnak barátilag 
megállapodni, úgy a Barcelona 
szerződésszegés miatt felbonthatja 
a 33 éves Messivel kötött megál-
lapodását és a Nemzetközi Sport-
döntőbíróságra bízzák az esetleges 
kártérítés összegét. Lionel Messi 
több mint húsz éve futballozik a 
katalán gárdánál. 2003 és 2005 
között még a Barca fi ókcsapatait 
erősítette, majd 2004-tól mostanáig 
összesen tíz La Liga-elsőséget, hat 
Király Kupát, hét Spanyol Szuper-
kupát, négy Bajnokok Ligája-győ-
zelmet, három európai Szuperku-
pát és három FIFA klubvilágbajnoki 
címet ünnepelt a Barcelona FC-vel. 
(Hírösszefoglaló)




