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Kisorsolták a 2020-as
futsal-Eb selejtezőcsoportjait
Ellenfelet kapott tegnap Romá-
nia és Magyarország teremlab-
darúgó-válogatottja a 2022-es 
hollandiai Európa-bajnokság 
selejtezőire. A kék-sárga-piros 
együttes a 4. csoportban játszik 
majd az Anglia–Macedónia csata 
győztesével, valamint Szerbia és 
Bosznia-Hercegovina legjobbja-
ival. Nehéz feladat vár ugyanak-
kor a piros-fehér-zöldekre, akik 
Kazahsztánt, Fehéroroszországot 
és az Izrael–Ciprus párharc 
továbbjutóját húzták az 5. csoport-
ban. „A legkevésbé sem voltunk 
szerencsések, megkaptuk az előző 
Európa-bajnokság egyik elődön-
tősét, a kazahokat, valamint a 
harmadik kalap magasan legerő-
sebb együttesét, a fehérorosz csa-
patot. A célunk ezzel együtt nem 
változott, szeretnénk kiharcolni 
az Európa-bajnoki részvételt, ami 
az ellenfelek ismeretében roppant 
nehéz feladat lesz” – idézte Turzó 
Józsefet, a magyarok szövetségi 
kapitányát a Magyar Labdarú-
gó-szövetség hivatalos honlapja. 
A szakember szerint meg kell 
mutatniuk, hogy mind csapat-
ként, mind egyénileg előreléptek, 
és a válogatott játékosok nyári 
klubválasztásai fejlődésre adnak 
lehetőséget. A kontinensviadalra 
a kvartettek győztesei mellett a hét 
legjobb csoportmásodik kvalifi kál 
majd, míg a maradék két csoport-
második pótselejtezőn szerezheti 
meg az utolsó szabad helyet. A két 
év múlva esedékes Eb lesz az első, 
amelyiket immár tizenhat válo-
gatott részvételével szerveznek. 
Változik némiképp a selejtezők 
rendszere is, hiszen mostantól a 
négyes csoportokban oda-vissza 
vágós körmérkőzést rendeznek. Az 
első fordulót a tervek szerint idén 
decemberben rendezik, az utolsót 
pedig 2021 áprilisában. A pótselej-
tező jövő év novemberében lesz.
 
Visszalépett a női kézilabda-
Román Kupától a Brăila
Hat játékost és egy edzőt di-
agnosztizáltak tegnap korona-
vírussal a Dunărea Brăila női 
kézilabdacsapatánál, ezért a 
teljes együttes számára karantént 
rendeltek el. A fertőzöttek száma 
délutánra kilencre nőtt, ezért az 
alakulat kénytelen volt vissza-
lépni a Román Kupától, ahol ma 
a negyeddöntőben a Râmnicu 
Vâlcea ellen lépett volna pályára. 
Utóbbi így játék nélkül továbbjut a 
szombati elődöntőbe, ahol a Rapid 
lesz az ellenfele. A Bukaresti CSM-
nek viszont ma 18 órától pályára 
kell lépnie a Slatina ellen, hogy 
győzelem esetén a Gloria Buzău 
legyen az ellenfele a legjobb négy 
között. A női kézilabda-Román 
Kupa négyes döntőjét Bukarestben 
rendezik – zárt kapuk mögött –, és 
a TVR közvetíti élőben a találkozó-
kat. A szombati elődöntők 11, illet-
ve 18 órakor kezdődnek, másnap 
pedig ugyanebben az időpontban 
lesz a bronzmérkőzés, illetve a 
fi nálé. A győztes a 2019–2020-as 
szezon Román Kupája mellett az 
idény Szuperkupáját is megkapja. 
A női mezőnynek ezek lesznek 
az első tétmérkőzései a márciusi 
leállás óta.

Elutazott Magyarország 
labdarúgó-válogatottja a mai, 
Törökország elleni mérkő-
zésére. Marco Rossi szövet-
ségi kapitány kerete több 
ponton módosult az eredeti 
elképzeléseihez képest, de a 
problémák dacára megőrizte 
optimizmusát a Nemzetek 
Ligája-sorozat rajtja előtt.
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T ovábbi változtatásokra kény-
szerült keretében Marco 
Ros si, M agyarország labda-

rúgó-válogatottjának szövetségi 
kapitánya: a Nemzetek Ligája-so-
rozat mai rajtjára Bese Barnabás és 
Bolla Bendegúz sem utazhatott el 
tegnap a csapattal. Utóbbi eredeti-
leg a korábban „kidőlt” Botka End-

TÖRÖKORSZÁG VENDÉGEKÉNT KEZD MA MAGYARORSZÁG FUTBALLVÁLOGATOTTJA A NEMZETEK LIGÁJÁBAN

Harciasságot vár Marco Rossi

Tétmeccs előtt. Több hónapos szünet után lép újra pályára Magyarország labdarúgó-válogatottja

 » Papírforma 
szerint a török 
alakulat erő-
sebb, de Marco 
Rossi szövetségi 
kapitány szerint 
„harciassággal, 
küzdeni tudás-
sal” kompenzál-
hatóak a különb-
ségek.

rét váltotta volna, ugyanakkor – mint 
már beszámoltunk róla – Korhut Mi-
hály, Hangya Szilveszter, Baráth Bo-
tond, Tamás Krisztián és Gazdag Dá-
niel is kikerültek az együttesből. Jó 
hír viszont, hogy a koronavírusteszt-
je mindenkinek negatív lett, ezért 
gond nélkül elutazhattak Sivasba, 
ahol Törökország legjobbjai fogadják 
őket az NL első fordulójában.

A problémák dacára Rossi opti-
mistán nyilatkozott az indulás előtti 
sajtótájékoztatón, azt viszont hoz-
zátette: sokat dolgoztak a taktikán, 
de két nap kevés az elemek gyakor-
lására. „Adódtak nem várt nehézsé-
geink is, ezért el kell ismerni, nem 
volt könnyű dolgunk. Összesen nem 
kevesebb, mint 15 kiszemelt játé-
kost vesztettünk el különböző okok 
miatt, négy jobb oldali védőről és 
négy bal oldali védőről kellett le-
mondanunk. Én azonban optimista 
vagyok, szeretem félig tele látni a 
poharat, és inkább arra fókuszálni, 

hogy így lehetőségünk adódik új 
játékosok kipróbálására, és megad-
ni a lehetőséget néhány fi atal lab-
darúgónak is” – mondta az olasz 
szakember. Rámutatott arra, hogy 
papírforma szerint a török alakulat 
erősebb náluk, és szinte az összes 
kulcsemberükre számíthatnak ezen 
a mérkőzésen, de „harciassággal, 
küzdeni tudással” kompenzálható-
ak a különbségek. Úgy érzi, hogy ta-
nítványainak nagyobb önbizalomra 
van szükségük, hiszen a korábbi ta-
pasztalatok azt mutatják, hogy ami-
kor a legerősebb felállásban tudtak 
szerepelni, nem volt problémájuk, 
de az alapemberek kiesése változ-
tatott a csapat arculatán. „Ahogy 
minden mérkőzésen, most is az 
eredmény a leglényegesebb, de je-
lenleg arra is gondolnunk kell, hogy 
a legfontosabb őszi mérkőzésünk a 
bolgárok elleni lesz, ezért szeretném 
azt látni, hogy taktikailag sikerült 
előrelépnünk” – tette hozzá a szö-
vetségi kapitány, emlékeztetve arra, 
hogy a mostani két NL-mérkőzésük 
után – a mai Törökország elleni és 
a vasárnapi Oroszország elleni ta-
lálkozókat követően – októberben 
Eb-pótselejtező vár majd rájuk.

Magyarország, mint ismeretes, a 
B divízió 3. csoportjában szerepel, 
ahol ma rendezik az Oroszország–
Szerbia találkozót is. A játéknap 
slágermérkőzése ugyanakkor az A 
liga 4. csoportjának Németország–
Spanyolország összecsapása lesz, 
de ugyanebben a négyesben hozhat 
izgalmakat az Ukrajna–Svájc meccs 
is. Románia, mint ismeretes, a B liga 
1. csoportjában pénteken fogadja az 
északíreket az első fordulóban, de 
aznap lesz az A divízióban a Hol-
landia–Lengyelország összecsapás, 
hogy aztán szombaton többek között 
Portugália–Horvátország és Svédor-
szág–Franciaország párosítás szerint 
játsszanak az élmezőnyben. Ma és 
holnap az összes találkozót romániai 
idő szerint 21.45-től rendezik.

FO
RR

ÁS
: 

M
LS

Z.
HU

 » V. NY. R.

Jövő év elejére napolta el a Nemzet-
közi Kosárlabda-szövetség (FIBA) az 

Európa Kupa küzdelmeit, a tegnapi ta-
nácskozást követően úgy döntött, hogy 
mind a férfi ak, mind a nők januárban 
lépnek majd pályára a második számú 
klubtorna főtábláján. A férfi ak mező-
nyében Romániából, mint ismeretes, a 
Nagyváradi VSK és a Szebeni BC érde-
keltek. A korábbi sorsolás értelmében 
mindketten a D csoportban szerepel-
nek majd – a török Besiktas Isztambul 
és a dán Bakken Bears együtteseivel 
együtt – a január 6-án kezdődő idény-
ben. A csoportokból az első két helye-
zettek, valamint a legjobb két harma-
dik helyezett jut az egyenes kieséses 
szakaszba. Azt még egyelőre nem tud-
ni, hogy a csoportkört a hagyományos 
rendszerben rendezik-e meg, kilátásba 
helyezték ugyanis, hogy a férfi  Bajno-
kok Ligája-selejtezők mintájára egyet-
len helyszínen, tornarendszerben 

szervezik. Az EK esetében erről majd 
októberben határoznak, a BL kapcsán 
viszont már most eldőlt, hogy a koro-
navírus-járvány miatti korlátozások 
következtében oda-vissza vágós pár-
harcok helyett egy közös helyszínen 
döntenek a továbbjutásról. Ebben a 
sorozatban, mint ismeretes, a Kolozs-
vári U-BT érdekelt. A tegnapi bejelen-
tés alapján a bolgár Botevgradban lép 
majd pályára szeptember 23–25-én, 
amikor is a KK Igokea Aleksandro-
vackal mérkőzik meg. A találkozó 
győztese a Fribourg Olympic–Sporting 
összecsapás továbbjutójával játszik a 
BL-főtábláért – amelynek küzdelmei-
ről később döntenek.

Ami a női mezőnyt illeti, a FIBA to-
vábbra is úgy tervezi, hogy az Euroliga 
selejtezőit szeptember végén rendezik 
majd, a csoportkör pedig október dere-
kán rajtolna. Utóbbi mezőnynek a Sep-
siszentgyörgyi Sepsi-SIC akkor lehet 
tagja, ha először továbbjut a spanyol 
Girona elleni párharcból. Amennyiben 

ez nem sikerül a háromszékieknek, ak-
kor az EK-ban lépnek pályára. A janu-
ár 7-én kezdődő csoportkör mezőnye a 
december 10. és 17-én rendezendő se-
lejtezőkkel lesz majd teljes, a főtáblás 
küzdelmekről viszont majd csak októ-
berben lesz döntés.

A FIBA kitűzte az időpontokat a 
jövő évi korosztályos Európa-bajnok-
ságok számára is, így például a fi úk 
idén elmaradt U18-as seregszemléjét 
a B divízióban 2021. július 30. és au-
gusztus 8. között szervezhetik Romá-
niában. A hazai sportági szövetség 
közleményben hangsúlyozta, hogy a 
FIBA tegnapi döntéseit és kitűzött új 
időpontjait fi gyelembe veszik majd a 
hazai pontvadászat kiírásánál. Isme-
retes, hogy eddig még nem döntöttek 
az országos bajnokságok rajtjáról, de 
a férfi mezőnyben több klub is inkább 
jövő télre halasztaná a szezonrajtot, 
remélve, hogy addigra enyhülnek a 
jelenleg még hatályban lévő járvá-
nyügyi előírások.

Jövőre halasztotta a FIBA az Európa Kupát

 » Azt még 
egyelőre nem 
tudni, hogy a 
csoportkört a 
hagyományos 
rendszerben 
rendezik-e 
meg, kilátás-
ba helyezték 
ugyanis, hogy 
a férfi  Bajnokok 
Ligája-selejtezők 
mintájára egyet-
len helyszínen, 
tornarendszer-
ben szervezik.




