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H I R D E T É S

ROMÁNIA FUTBALLVÁLOGATOTTJA MINDENT ELBUKOTT OKTÓBERBEN, MAGYARORSZÁG VERETLENÜL MENETELT

Háromból semmi, háromból minden
Románia labdarúgó-válo-
gatottja egy Ausztria elleni 
vereséggel tette teljessé 
októberi kudarcsorozatát, 
az Oroszországban „orosz-
lánként küzdve” döntetlent 
elérő magyarországi alakult 
viszont pozitív mérlegről 
várja a novemberi folytatást.
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H áromból semmi – az oszt-
rákok ellen szerda este 
1-0-ra elveszített Nemze-

tek Ligája-mérkőzéssel lett teljes 
Románia labdarúgó-válogatott-
jának októberi kudarcsorozata. 
A kék-sárga-piros együttes bu-
karesti játéka és a találkozó vég-
eredménye ugyan kevésbé volt 
kínos, mint az előtte Norvégiá-
ban elszenvedett 4-0-s vereség 
vagy az Izlanddal szemben el-
bukott Európa-bajnoki pótselej-
tezős mérkőzés, de ezzel együtt 
is „keserű szájíz” maradt az 
együttes októberi fellépése után. 
Mirel Rădoi szövetségi kapitány 
sem volt elégedett a szerda esti 
eredménnyel, de a korábban 
történtek fényében már annak is 
örült, hogy tanítványai helyze-
tekig legalább eljutottak. „Meg-
próbálták, minden tőlük telhe-
tőt megtettek, hogy gyakorlatba 
ültessék, amit megbeszéltünk. 
Nem számítottam vereségre, de 
sajnos megtörtént, és el kell fo-
gadnunk” – nyilatkozta lefújás 
után. Hangsúlyozta ugyanakkor, 
hogy továbbra is kitart azon elve 
mellett, hogy nem fogja a látvá-
nyos, támadó szellemű labdarú-
gást feláldozni az eredményért. 
„Ezt megmondtam a szövetség 
vezetőségének is, az elveimen 
nem változtatok. Ha majd más 
jön a helyemre, az változtathat a 
stratégián és a fi lozófi án” – szö-
gezte le. Lemondást nem fontol-
gat, az őt ért bírálatok dacára az 
NL novemberi utolsó két mérkő-
zésén is ő szeretné irányítani a 
csapatot, hogy utána vonják le a 
konzekvenciákat a mandátuma 
kapcsán. „Akkor látjuk majd azt 
is, hogy van-e fejlődés, folytat-
hatjuk-e a közös munkát, vagy 
sem, mert nem ragaszkodom a 
tisztséghez csak azért, hogy Ro-
mánia szövetségi kapitányának 
mondhassam magam” – fogal-
mazott.

Mivel a B liga 1. csoportjának 
másik mérkőzésén Norvégia 1-0-
ra legyőzte az északíreket, négy 
forduló után Ausztriának és Nor-

végiának is 9-9 pontjuk van az 
összetett élén. Románia 4 pont-
tal maradt a harmadik helyen, 
miközben az északírek 1 ponttal 
sereghajtók. A kék-sárga-piros 
gárda november derekán előbb 
Norvégiát fogadja, majd Észak-Ír-
ország vendégeként zárják a so-
rozatot.

Oroszlánokká nőttek
A romániai együttes eredményei-
nek szöges ellentétét érte el eköz-
ben Magyarország válogatottja 
az elmúlt pár nap során. Azok 
után, hogy az Eb-pótselejtező 
elődöntőjéből továbbjutott, majd 
megnyerte szerbiai kiszállását a 
Nemzetek Ligájában, szerda este 
a csoportban főesélyes Oroszor-
szág vendégeként is pontot rabolt 
gól nélküli döntetlennel. Marco 
Rossi szövetségi kapitány szerint 
ez utóbbi volt a legnehezebb az 

októberi három találkozó közül. 
„Az orosz játékosok fi zikailag 
roppant erősek, a gyorsaságuk 
és fi zikai adottságaik rengeteg 
nehézséget okoztak nekünk, a 
második félidőben sokat szen-
vedtünk a pályán, hogy tartani 
tudjuk az eredményt. Ebben a 
periódusban ellenfelünk közel 
járt a gólszerzéshez, a játékosaim 
viszont oroszlánként harcoltak a 
pályán, egy pillanatig sem adták 
fel a küzdelmet, végig segítették 
egymást, és ezért nagyon büszke 
vagyok rájuk, mert úgy gondo-
lom, ez a legfontosabb, bármi is 
az eredmény a mérkőzés végén” 

– értékelt a lefújást követően a 
piros-fehér-zöld együttes olasz 
mestere. Rámutatott: a döntet-
lennél többet nem lehetett volna 
elérni ezen a találkozón, így a ta-
nítványai küzdőszelleme és har-
cossága mellett az eredménnyel 
is elégedett. „Szerettünk volt nyo-
mást gyakorolni ellenfelünkre, 
letámadni őket a saját térfelükön, 
de éppen az említett fi zikai erejük 
miatt erre nem volt lehetőségünk, 
főleg a második félidőben. Lát-
tuk, miben kell fejlődnünk, de azt 
is hozzá kell tennem, hogy nem 
gyakran fogunk olyan kiemelke-
dő fi zikai mutatókkal rendelkező 
riválissal játszani, mint amilyen 
az orosz válogatott” – idézte 
a Magyar Labdarúgó-szövetség 
(MLSZ) hivatalos honlapja a kapi-
tány által mondottakat. A négyes 
másik összecsapásán amúgy Tö-
rökország 2-2-es döntetlent ért el 

otthon a szerbek ellen, ezért négy 
forduló után Oroszország 8 pont-
tal áll az élen Magyarország (7 
pont), Törökország (3) és Szerbia 
(2) előtt.

Rossi sajtótájékoztatóján már a 
novemberi Eb-pótselejtező is szó-
ba került, amikor is a Romániát 
kiejtő Izland legjobbjait fogad-
ják Budapesten a jövő évi kon-
tinenstornán való részvételért. 
Az északiak más stílusú futballt 
játszanak, másak az erősségeik, 
mint a magyarok legutóbbi riváli-
sainak, de a szövetségi kapitány 
hangsúlyozta: tisztában vannak 
azzal, hogy mire számíthatnak 

majd tőlük. „Erősebbek a bol-
gároknál, de nincsenek azon a 
szinten, mint az orosz és a szerb 
válogatott. Klasszikus négy-négy-
kettes felállásban játszanak, és 
jól használják ki erősségeiket. A 
novemberi Eb-pótselejtezőn vár-
hatóan a rögzített szituációkban, 
illetve a szélről belőtt labdákból 
okozhatnak nehézséget magas, 
erős játékosaikkal” – mondta az 
olasz szakember.

Botlottak az angolok
Izland együttese különben 2-1-
re kikapott szerda este hazai 
pályán Belgiumtól az A liga 2. 
csoportjában. Ugyanebben a 
négyesben a meglepetést Dá-
nia okozta, amelyik 1-0-ra nyert 
Anglia vendégeként, ezért az NL 
négy fordulója után az összetett-
ben Belgium 9, Dánia 7, Anglia 
7, Izland pedig 0 pontnál tart. Az 

élmezőnyben szerda este még az 
első és a harmadik csoportban 
léptek pályára. Előbbiben a Len-
gyelország–Bosznia találkozó 
3-0-ra, az Olaszország–Hollan-
dia meccs pedig 1-1-re végződött, 
ezért Lengyelország (7 pont), 
Olaszország (6), Hollandia (5) 
és Bosznia (2) sorrendből várják 
a novemberi folytatást. A 3. cso-
portban Portugália 10 ponttal áll 
az élen, miután 3-0-ra legyőzte 
a nulla ponttal sereghajtó své-
deket, de 10 pontja van Francia-
országnak is, amely a tabellán 
három ponttal maradt Horvátor-
szág vendégeként nyert 2-1-re.
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Visszafoghatatlanok. „Oroszlánként” küzdöttek a magyarok Oroszország vendégeként

 » RÖVIDEN

Fertőzéshullám Craiován
Két játékos és egy klubalkal-
mazott koronavírustesztje lett 
csütörtökön pozitív a Craiovai 
Universitatea élvonalbeli labda-
rúgócsapatánál. A futballisták 
neveit nem említette a közle-
mény, az viszont biztos, hogy 
rájuk nem számíthat hétvégén 
Cristiano Bergodi vezetőedző, 
amikor a Liga 1 hetedik fordu-
lójában a Dinamo vendégei 
lesznek vasárnap 21.30-tól. A 
válogatott mérkőzései miatt 
mostanáig szünetelő élvonal-
beli pontvadászatban pénteken 
rendezik a sereghajtók „rang-
adóját”, az Argeș–Astra csatát 
(21 óra), majd másnap Chin-
dia–Medgyes (14 óra), Iași–
Sepsi OSK (16.30) és Kolozsvári 
CFR–Botoșani (21.30) párosítás 
szerint játszanak. A Herr-
mannstadt vasárnap 18.45-kor 
Medgyesen fogadja az UTA-t, 
majd hétfőn Voluntari–Viitorul 
(18) és Clinceni–FCSB (21) páro-
sítás szerint játszanak.
 
Győzelemmel kezdett
a Bukaresti CSM
A Bukaresti CSM női kézilab-
dacsapata 32-20-ra legyőzte a 
Gloria Buzău együttesét a hazai 
élvonalbeli bajnokság első 
fordulójában. A ploiești-i torna 
lapzártánk után zárult, többek 
között a Râmnicu Vâlcea 
találkozóját is akkor rendezték. 
Hétvégén viszont már ismét a 
Bajnokok Ligája csoportköré-
ben lépnek pályára. A CSM a 
Ferencvárost fogadja vasárnap 
16 órakor, míg a Vâlcea szomba-
ton lesz a Győri ETO vendége.
 
Golden Boy-díjért „küzdhet” 
Szoboszlai Dominik
Szoboszlai Dominik, a Red Bull 
Salzburg magyar válogatott kö-
zéppályása is szerepel a legjobb 
21 éven aluli, Európában játszó 
labdarúgónak járó Golden 
Boy-díj szűkített, húszfős jelölt-
listáján. Az MTI beszámolója 
alapján az olasz Tuttosport által 
2003-ban alapított elismerésről 
negyven rangos futballszakíró 
dönt, a győztest decemberben 
hirdetik ki. A huszadik szü-
letésnapját október 25-én ün-
neplő Szoboszlai mellett olyan 
játékosok találhatók a listán, 
mint korábbi csapattársa, az 
azóta a Borussia Dortmundot 
erősítő norvég Erling Haaland, 
a szintén dortmundi csapatban 
játszó Jadon Sancho, a Bayern 
Münchent erősítő Alphonso Da-
vies vagy a Barcelona szélsője, 
Anssumane Fati. A Golden 
Boy-díjat korábban olyan fut-
ballisták nyerték el, mint Lionel 
Messi (2003), Wayne Rooney 
(2004), Mario Götze (2011) vagy 
Kylian Mbappé (2017).




