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Koronavírussal fertőződött meg
Gheorghe Popescu
Pozitív lett Gheorghe Popescu 
koronavírustesztje. Az egykori 
válogatott labdarúgó jelenleg a Vi-
itorul futballklubjának elnökeként 
dolgozik, de a közlemény szerint 
megfertőződése nem befolyásolja 
az élvonalbeli csapat tevékenysé-
gét. Június dereka óta tizennégy 
hazai első, illetve másodosztályos 
együttest érintett a járvány. A vírus 
viszont nem kerülte el a nemzet-
közi futballt sem, ahol épp hétfő 
este jelentették be, hogy a Paris 
Saint-Germain francia válogatott 
klasszisának, Kylian Mbappénak 
a tesztje is pozitív lett, és ugyanaz-
nap derült ki, hogy a Ferencváros 
soron következő BL-ellenfelénél, 
a Dinamo Zágrábnál is van egy 
fertőzött futballista.
 
Liga2: Kolozsváron nyert
a Temesvári ASU Poli
A Kolozsvári ASU Poli vendé-
geként nyert hétfő este 1-0-ra 
a Temesvári ASU Poli a máso-
dosztályos labdarúgó-bajnok-
ság második fordulójában. A 
Béga-partiaknak ez volt az első 
győzelmük az új idényben. A 
következő etapban a Konstancai 
Farult fogadják.
 
Nézők előtt adogatnak
a Roland Garroson
A koronavírus-járvány ismételt fo-
kozódó terjedése ellenére lesznek 
nézők a hónap végén kezdődő 
francia nyílt teniszbajnokságon 
– jelentették be a héten a Roland 
Garros szervezői. A májusról 
elhalasztott Grand Slam-tornán 
maximum ötezren lehetnek jelen 
a Philippe Chatrier- és a Suzanne 
Lenglen-stadionokban. A maszk-
viselés kötelező lesz. Jelenleg, 
mint ismeretes, az amerikai 
nyílt teniszbajnokság zajlik New 
Yorkban – nézők nélkül –, de a 
járvány miatt több európai klasz-
szis is lemondta a szereplést.
 
Tiltakoznak a kínai
tornarendezés ellen
Tiltakoznak a világ legjobb 
asztaliteniszezői az ellen, hogy 
a nemzetközi szövetség (ITTF) 
Düsseldorf és Bangkok helyett Kí-
nában rendezné meg három top-
tornáját. A sportolók úgy vélik, 
jelentős egészségügyi kockázatot 
jelent a kínai rendezés, az utazási 
korlátozások miatt pedig sokan 
nem tudnának indulni a torná-
kon. Úgy érzik, az ITTF nyomást 
gyakorolt a játékosokra azáltal, 
hogy világranglistapontjaikat el-
veszíthetik, ha nem vesznek részt 
a versenyeken.

 » ORBÁN ZSOLT

A Szebeni és a Székelyföldi Kerék-
páros Körverseny után a nemzet-

közi szövetség versenynaptárában 
szereplő harmadik, Romániában 
rendezett országúti viadal is elrajtolt. 
Novák Károly Eduárd, a hazai kerék-
páros-szövetség elnöke szerint sok 
csapat gratulált, amiért „vörös zónás 
országként” sikerült megrendezniük 

a viadalt, a szervezés során pedig 
mind a nemzetközi szövetség sza-
bályzatának, mind pedig az országos 
járványügyi előírásoknak meg kell 
felelniük.

A csíkszeredai sportvezető szerint 
az idei útvonal rendkívül látványos, 
egyszersmind nehéz is, de minden-
képp nagy pozitívum, hogy a sza-
kaszokat naponta közvetíti a román 
közszolgálati televízió (TVR).

Az első alkalommal 1934-ben 
megrendezett román körverseny 
az 53. kiírásához érkezett. Az idei 
megmérettetésre mintegy száz ke-
rékpáros nevezett be, akikre a hat 
nap során összesen több mint 800 
kilométeres erőpróba vár. A ver-
seny lapzártánk után egy rövid 
temesvári prológgal kezdődött el. 
Ma Temesvár–Nagyvárad-, holnap 
Nagyvárad–Ko lozsvár-útvonal sze-

repel a programban, pénteken pedig 
Marosvásárhelyről indul a mezőny 
a Szent Anna-tóhoz. A viadal leg-
keményebb és leghosszabb etapja a 
szombati lesz, amikor is az ország-
úti bringásoknak brassói indulással 
és Curtea de Argeș-i érkezéssel meg 
kell mászniuk a román körverseny 
jelképének számító Transzfogarast. 
Az utolsó szakaszt Bukarestben ren-
dezik.

Erdélyben bicikliznek Románia kerékpáros körversenyén

 » A szaka-
szokat naponta 
közvetíti a román 
közszolgálati 
televízió.

Románia labdarúgó-válogatott-
ja legyőzte idegenben Ausztria 
legjobbjait a Nemzetek Ligájá-
ban. A B osztály 1. csoportjának 
második fordulójában jegyzett, 
papírformabontó 3-2-es siker 
révén Mirel Rădoi szövetségi 
kapitány kék-sárga-piros együt-
tese listavezető az összetettben. 
A román nemzeti tizenegy 
korábban harmincnégy évvel 
ezelőtt tudott nyerni az osztrá-
kok ellen.

 » V. NY. R. 

H armincnégy év után újra 
győzni tudott Románia lab-
darúgó-válogatottja Ausztria 

ellen, amikor a Nemzetek Ligája 
B osztályának 1. csoportjában 3-2-
re nyert hétfő este idegenben. Az 
1986-os Eb-selejtezőben kiharcolt 
4-0-ás bukaresti siker a Bölöni 
László, Gică Hagi és Miodrag Bel-
odedici nevével fémjelzett, Mircea 
Lucescu, Jenei Imre edzőpáros által 
felkészített együtteshez köthető. 
Bár a jelenlegi válogatottnak is van 
egy Hagija, a „Kárpátok Maradoná-
jának” fi a, Ianis most nem kapott 
játéklehetőséget, a három nappal 
korábban 1-1-es döntetlennel végző-
dött észak-írek elleni hazai mérkő-
zéshez képest ugyanis több ponton 
is változtatott a kezdő tizenegyen 
Mirel Rădoi szövetségi kapitány. 
Az együttes is szervezettebbnek és 
hatékonyabbnak tűnt ezúttal. A ve-
zetést gyorsan megszerezték Denis 
Alibec góljával, és bár házigazdáik 
még az első félidőben egyenlítettek, 
a szünet után újabb gyors találattal 
kezdtek Dragoș Grigore révén, hogy 
aztán Maxim 3-1-re módosítsa a vég-
eredményt. Az osztrákok válasza 
nem maradt ugyan el, de ezúttal a 
hajrápercekben fi gyelmesebb volt 
a kék-sárga-piros együttes és meg-
szerezte a három pontot. A négyes 
másik összecsapásán Norvégia – 
amelyik az első fordulóban kikapott 
2-1-re az osztrákoktól – 5-1-re verte 
az észak-íreket, ezért két forduló 
után Románia 4 ponttal áll a kvar-
tett élén Norvégia (3 pont), Ausztria 
(3) és Észak-Írország (1) előtt.

Pozitív dinamizmus
„Továbbra is az a véleményem, hogy 
az osztrákok a legjobbak a csopor-
tunkban. Az övék a legkiegyen-

ROMÁNIA FUTBALLVÁLOGATOTTJA LEGYŐZTE IDEGENBEN AZ OSZTRÁKOKAT A NEMZETEK LIGÁJÁBAN

Papírformabontó pontrablás

Három évtized után. Visszarántotta az osztrákokat Románia futballválogatottja

 » Mirel Rădoi 
szövetségi kapi-
tány több pozití-
vumot tapasztalt 
ezen a találko-
zón, elsősorban 
a támadójátékuk 
és a dinamikájuk 
terén.

súlyozottabb és legerősebb keret a 
négyesben” – nyilatkozta lefújást 
követően a román kapitány, akinek 
ez volt az első sikere amióta kine-
vezték a felnőtt együttes élére. Örült 
ugyanakkor, hogy idegenben három 
gólt tudtak szerezni, és annak elle-
nére működött a hajrában alkalma-
zott 5-4-1-es felállásuk, hogy azt nem 
tudták begyakorolni. „Az osztrákok 
elleni taktika egyszerűbb volt, mint 
az észak-írek elleni, mert megőriztem 
elemeket a korábbi szakvezetéstől, 
de kellett némi plusz az osztrákok 
gyors ritmusához. Egyértelmű, hogy 
ha arra törekszünk, hogy nyomást 
gyakoroljunk rájuk, akkor frisses-
ségre van szükségünk” – ecsetelte a 
szakember. Hangsúlyozta: több pozi-
tívumot tapasztalt ezen a találkozón, 
elsősorban a támadójátékuk és a di-
namikájuk terén, voltak viszont hiá-
nyosságok is, hiszen a felkészülésre 
rendelkezésre álló rövid idő alatt 
lehetetlen lett volna a játék összes 
szegmensén dolgozniuk. „Amikor az 
ellenfél nagyon nagy ritmust diktál, 
akkor nehézségekben ütközünk, de 
a járvány után mindenkinek kihívás 
nagyon magas színvonalon játszani. 
Még az erőnlétileg nagyon jó Auszt-
riánál is voltak pillanatok, amikor 
összeomlott” – mondta. Hozzátette, 
hogy bár nyerni tudtak hétfő este, ez 
nem azt jelenti, hogy jobbak az oszt-
rákoknál. Odaadással, áldozattal, 
védekezéssel és a taktikai felállással 
kompenzáltak a sikerhez, az érdem 
pedig kizárólag a játékosoké. „Mi 
mindössze önbizalmat adtunk neki, 
a többi rajtuk múlott” – dicsérte ta-

nítványait a szakember. A találkozó 
negatív hozadékaként Ciprian Deac 
sérülését említhetjük, a Kolozsvári 
CFR rutinos középpályása ugyanis 
a 37. percben egy szerencsétlen lan-
dolás során kifi camította a bokáját. 
Hordágyon kellett levinni a pályáról 
és a Fanatik szaklap információi sze-
rint biztosan ki kell hagynia a felleg-
váriak Hermannstadt elleni bajnoki 
mérkőzését és lehet, hogy még az 
Astra Giurgiu ellen sem térhet vissza 
a negyedik fordulóban.

Folytatás októberben
A Nemzetek Ligája októberi harma-
dik fordulójában Románia Oslóban 
lép majd pályára Norvégia ellen, 
de előtte – október 8-án – még a ta-
vaszról elhalasztott Európa-bajnoki 
pótselejtezőt is le kell majd játsza-
nia Izland vendégeként. A hétfő 
este gólszerzői közül Denis Alibec a 
ProTV-nek nyilatkozva optimistának 
mutatkozott a kvalifi kációt illető-
en, szerinte, ha ugyanígy játszanak 
majd, akkor nem lesz gond a tovább-
jutásukkal.

Az északiak az NL-ben az A osz-
tályban szerepelnek, ahol a 2. cso-
port második fordulójában lapzár-
tánk után játszottak Belgiumban. Az 
élmezőnyben hétfő este az 1. csoport 
mezőnye volt érdekelt, Olaszország 
pedig 1-0-ra nyert Hollandiában, 
Lengyelország pedig Bosznia-Her-
cegovinából rabolt három pontot 2-1-
gyel, hogy így Olaszország (4 pont), 
Hollandia (3), Lengyelország (3) és 
Bosznia (1) összetettbeli sorrendből 
várják az októberi folytatást.
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