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„Százados” lett
Cristiano Ronaldo

C ristiano Ronaldo (képünkön) 
lett az első európai labdarúgó, 

amelyik több mint száz gólt lőtt a 
válogatottban. A portugál klasszis 
hazája Svédország elleni Nemzetek 
Ligája-mérkőzésén vált „századossá”, 
amikor is duplázott Stockholmban 
az amúgy 2-0-s vendéggyőzelemmel 
zárult kedd esti találkozón. Első 
találatával amúgy a százas mérföld-
követ pipálta ki, majd meg is haladta 
azt a második góllal, így a nemzetközi 
örökranglistán már csak Ali Daei áll 
előtte, aki 109 találatig jutott Irán 

nemzeti csapatában. „Boldog vagyok 
először is azért, mert a csapat nyert, 
végül is ez volt a cél. Természetesen 
annak örülök, hogy elértem a százas 
határt, ráadásul két nagy góllal. 
Boldog vagyok. (…) Nem hiszem, hogy 
mániákusan hajszolom a csúcsokat, 
azt viszont igen, hogy ezek a lehető 
legtermészetesebben jönnek” – nyilat-
kozta az A Bola szaklapnak a Juventus 
35 éves sztárja, aki legelső válogatott 
gólját még Luis Figo passzából 2004-
ben szerezte meg. Eddig összesen 165 
válogatott mérkőzésen lépett pályára.

A Nemzetek Ligája második 
fordulójának kedd esti zárása után 
amúgy Portugália hibátlan mérleggel 
vezet az A osztály 3. csoportjának 
összetettjében, de hat pontot gyűjtött 
eddig Franciaország is, miután 4-2-re 
legyőzte otthon azt a Horvátországot, 
amelyik ellen legutóbb vébédöntőt 
nyert. A horvátok és a svédek nulla 
pontról várják az októberi harmadik 
fordulót. Az élmezőny 2. csoportjá-
ban a Dánia–Anglia összecsapás gól 
nélküli döntetlennel zárult, Belgium 
viszont 5-1-re legyőzte hazai környe-
zetben azt az Izlandot, amelyikkel 
Románia válogatottja jövő hónapban 
Eb-pótselejtezőt játszik. Az NL-ben két 
forduló után Belgium hibátlan mér-
legel, hat ponttal áll az élen, mögötte 
Anglia (4 pont), Dánia (1) és Izland (0) 
a sorrend. (Hírösszefoglaló)

Fegyelmezettséget vár a 
csapatoktól a Magyar Jégko-
rong-szövetség az Erste Liga 
hétvégén induló új szezonjára. 
Az új idényben egyelőre csak 
Magyarországon rendeznek 
mérkőzéseket, így a romániai 
alakulatok is idegenben kezde-
nek majd.

 » V. NY. R. 

„F elelősség és fegyelem a 
kulcs, ezek nélkül gya-
korlatilag lehetetlen lesz 

ezt a szezont jól lehozni” – hang-
súlyozta tegnapi szezonnyitó saj-
tótájékoztatóján Sipos Levente, 
a Magyar Jégkorong-szövetség 
főtitkára. Az Erste Liga új idényét 
ugyanis szombaton elindítják, 
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„Felelősség és fegyelem a kulcs”

Belevágnak. Sipos Levente és Szabados Richárd az Erste Liga-szezonrajtról tartott sajtótájékoztatót

 » A romániai 
csapatok, azaz 
a Csíkszeredai 
Sportklub, a 
Brassói Corona 
és a Gyergyó-
szentmiklósi HK 
az első körben 
Magyarországon 
játsszák majd le 
az anyaországi 
csapatok elleni 
mérkőzéseiket.

bár az első körben csak Magyaror-
szágon lesznek mérkőzések, a tíz 
benevezett csapat közül pedig há-
romnak, a Ferencvárosnak, az Új-
pestnek és a Dunaújvárosnak várnia 
kell a startra, miután Covid-pozitív 
személyeket diagnosztizáltak a kör-
nyezetükben. Az erdélyi csapatok 
is idegenben kezdenek, és a hónap 
végén lépnek először pályára.

Sipos emlékeztetett arra, hogy 
fél évvel ezelőtt a legizgalmasabb 
pillanatban kellett leállítaniuk a 
bajnokságot, és most sem lehet bi-
zonyossággal előjelezni a pontva-
dászat sorsát. „A lényeg most az, 
hogy minél több mérkőzést meg-
rendezhessünk, hogy lejátszhassuk 
a szezont teljes egészében. Fele-
lős viselkedést, fegyelmezettséget 
várunk mindenkitől. A koronaví-
rus-járványt komolyan kell venni” 
– hangsúlyozta, hozzátéve, hogy 

intézkedéseiket is a mindenkori 
helyzethez igazítják majd. 

Erre mutatott rá Szabados Ri-
chárd, az Erste Liga alelnöke is, ki-
emelve, hogy jelen körülmények kö-
zött nincs jó vagy rossz döntés, csak 
naponta változó helyzet, amihez iga-
zodni próbálnak. A klubok viszont 
egyöntetűen a szezon mihamarabbi 
elkezdésére voksoltak, de bár hétvé-
gén betervezték a MAC Újbuda–Va-
sas HC összecsapást, a pontvadászat 
végkimenetelét még korai megter-
vezni. Jelenleg kilencven mérkőzést 
terveztek be, és úgy számolják, hogy 
az alapszakaszt január végégig befe-
jezik. „A folytatásra is vannak forga-
tókönyvek” – mondta, de azt majd a 
járvány alakulásának függvényében 
véglegesítik.

A sportvezető beszélt arról is, hogy 
a romániai csapatok, azaz a Csíksze-
redai Sportklub, a Brassói Corona és 
a Gyergyószentmiklósi HK az első 
körben Magyarországon játsszák 
majd le a magyarországi csapatok 
elleni mérkőzéseiket, a második 
körben az egymás közötti hazai mér-
kőzéseiket rendezik majd – az orszá-
gos bajnoksággal összhangban –, és 
majd csak a harmadik körben – ha a 
vírushelyzet engedi – lesznek Romá-
niában találkozók a magyarországi 
együttesek ellen.

Magyarországon amúgy lehet-
nek nézők a mérkőzéseken, de a 
csarnokok befogadóképességének 
ötven százalékát tölthetik csak fel, 
a maszkviselés pedig kötelező lesz. 
Ami a csapatok tesztelését illeti, azt 
reaktívan végzik majd el, azaz a tü-
netek felismerésekor, illetve ha fer-
tőzött személlyel léptek kapcsolatba.
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 » KRÓNIKA

Rosszul kezelték itthon a járványt, 
ezért bukták el Cosmin Gușă sze-

rint két kontinentális cselgáncstorna 
rendezési jogát. A hazai dzsúdószö-
vetség elnöke emlékeztetett arra, 
hogy Kolozsváron lett volna az U18-as 
Európa-kupa és a felnőttek nyílt euró-
pai bajnoksága is, de végül törölték, 
mert Románia a vörös országok listá-
ján szerepel. A sportvezető vádjaira 
reagálva a sportminiszter úgy véli: 
amennyiben a szervezet illetékesei 
nagyobb érdeklődést mutattak volna, 
úgy lett volna lehetőség a versenyek 
megszervezésére. 

„Elbuktuk a cselgáncsélet fellendí-
tését, de pénzügyi veszteséggel is járt, 
hiszen a szövetségnek bevétele szár-
mazott volna a szponzorizációkból, a 
reklámokból és a televíziós közvetítési 
jogokból” – nyilatkozta a Gușă az Ager-
presnek, miután a szeptemberi két 
esemény elmarad. Bukarestben lenne 
ugyanakkor november 28-án a fel-
nőtt vegyes csapatok Eb-je, de annak 
megrendezése szerinte azon múlik, 
hogy a továbbiakban hogyan kezelik 
a járványt Romániában. „Egyeztettem 
a kontinentális szervezet vezetőivel 
Bécsben, és számításba vettük, hogy 
decemberre vagy januárra halasszuk 

ezt az eseményt, de szigorú megfi gye-
lés alatt állunk, a végső döntést pedig 
október végén hozzák meg” – mondta. 
Hozzátette, mivel a kolozsvári esemé-
nyeket törölték, egy budapesti ver-
sennyel indul újra a nemzetközi csel-
gáncsidény október derekán, majd a 
horvátországi Zágrábban léphetnek 
tatamira a sportolók. Gușă úgy tudja, 
hogy a kontaktsportok Romániában 
továbbra is kényszerpihenőn marad-
nak majd, mert meglátása szerint a 
sportminiszter nem tesz különbséget 
a sportágak között, és diszkriminálja 
az olyan sportokat, mint a cselgáncs 
vagy a birkózás. „Nem hinném, hogy 
a kézilabda kevésbé lenne kontakt-
sport, mint a cselgáncs, ahol ráadásul 
nem is érintik egymás bőrét, hanem 
csak a kimonót” – vélekedett, hozzá-
téve, hogy felkészülés szempontjából 
válogatottjaik jól állnak, ugyanakkor 
a versenyek hiánya hátrányt jelent 
majd számukra a külföldi együttesek-
kel szemben. „Franciaországban már 
július óta rendeznek helyi tornákat, de 
Romániában nem lehet, mert a sport-
miniszterünk inkompetens” – fogal-
mazott Gușă.

Ionuț Stroe sportminiszter ugyanak-
kor példaként említette a kerékpárt, a 
kézilabdát, az autómotorsportokat és 
a labdarúgást, amelyek már rendeztek 

versenyeket itthon és az október 11-ei 
Bukarest maratont is megszervezik – 
ez utóbbi torna a tegnapi bejelentés 
alapján beszámít majd a jövőre ha-
lasztott tokiói olimpia kvalifi kációs 
versenyei közé. „Mindenkivel külön 
egyeztettünk arról, hogy a járványügyi 
protokollt hogyan illesszük össze a 
versenyeikkel. A járvány romániai 
helyzetét viszont mind ismerjük, és azt 
nem tudjuk a kedvünkre irányítani” – 
nyilatkozta a sportminiszter, hozzáté-
ve, hogy továbbra is szívesen fogadja 
Gușă felkeresését, mert ezidáig mind-
össze telefonon beszéltek. „A mosta-
ni rendkívüli helyzet mély nyomokat 
hagyott, és továbbra is hagyni fog a 
sporttevékenységek terén. Mi minden 
sporttevékenységet támogatunk, de 
ha a nemzetközi szövetség úgy ítéli 
meg, hogy a versenyzők egészsége és 
biztonsága veszélyben van, az nem 
egyik vagy másik ország döntésén mú-
lik. Vannak viszont megoldások, ame-
lyek nagyobb érdeklődéssel a szakszö-
vetség részéről meg is valósíthatóak” 
– hangsúlyozta a sportminiszter.

Cselgáncshoz kapcsolódó hír, 
hogy Magyarországon tegnap felfüg-
gesztették a válogatottak edzőtábo-
rát, mert a dunavarsányi felkészítő 
során két sportoló koronavírusteszt-
je pozitív lett.

A járvány „kihúzta a tatamit” a dzsúdósok alól

 » „Franciaor-
szágban már júli-
us óta rendeznek 
helyi tornákat, 
de Romániában 
nem lehet, mert 
a sportminiszte-
rünk inkompe-
tens” – fogalma-
zott Gușă.

Kettőből kettő

Kettőből kettő – második mér-
kőzését is megnyerte Románia 
U21-es labdarúgó-válogatottja 
Adrian Mutu szövetségi kapitány 
irányítása mellett. Ismeretes, hogy 
előbb Finnországból raboltak 
három pontot 3-1-es győzelemmel, 
majd kedd este Máltán nyertek 
3-0-ra. Ez utóbbi eredmény révén 
a kék-sárga-piros együttes hét 
forduló után 16 ponttal a második 
helyen áll az Európa-bajnokság 
8. selejtezőcsoportjában, három 
pont a hátránya a dánokkal szem-
ben. A dánokkal épp a novemberi 
utolsó etapban találkoznak majd 
hazai pályán, de előtte még októ-
berben lépnek pályára Ukrajna, 
majd Málta ellen. (V.  Ny. R.)




