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Az októberihez hasonló felállás-
ban készülhet Magyarország lab-

darúgó-válogatottja a soron követke-
ző Európa-bajnoki pótselejtezőjére, 
valamint a Nemzetek Ligája-mérkő-
zésekre. Marco Rossi szövetségi ka-
pitány tegnap kihirdetett keretében 
nincs sok változás, visszatér ugyan-
akkor Kleinheisler László és Gyurcsó 
Ádám. „Huszonhét fős a keretünk, 
hiszen ezúttal ismét három mérkő-
zést játszunk hat nap alatt, amiről 

az októberi tapasztalataink alapján 
pontosan tudjuk, mekkora megter-
helést jelent. A keret összeállításánál 
az volt a célunk, hogy azok kapjanak 
ismét lehetőséget, akik az októberi 
mérkőzéseken bizonyítottak, hiszen 
mindannyian megérdemlik az újabb 
lehetőséget. Ahol pluszjátékosokra 
volt szükségünk, ott is ismerős arcok 
mellett tettük le a voksunkat, hiszen 
fontos, hogy ne most kísérletezzünk 
új játékosokkal, mivel nagy célja-
ink és nehéz feladataink vannak. A 
felépült játékosok visszakerültek a 

keretbe, illetve Kleinheisler és Gyur-
csó is újra velünk lesznek” – idézte 
az olasz szakembert a Magyar Lab-
darúgó-szövetség (MLSZ) hivatalos 
honlapja.

Ismeretes, hogy a piros-fehér-zöld 
együttes november 12-én Izland leg-
jobbjait fogadja az „év meccsén”, 
amikor a jövő évi Európa-bajnoki 
részvételért küzdenek. Emiatt is tart-
ja Rossi értelemszerűen ezt a talál-
kozót a legfontosabbnak, de nem 
akarják az azt követő két Nemzetek 
Ligája-mérkőzést, a szerbek és a tö-

rökök elleni hazai összecsapásaikat 
sem félvállról venni. „A célunk ter-
mészetesen mindhárom mérkőzésen 
a győzelem megszerzése, de a legfon-
tosabb, hogy a csapat mindent kiad-
jon magából, és felvegye a versenyt a 
riválisokkal. A szeptemberi és októ-
beri meccseken a mutatott játék és a 
hozzáállás területén is pozitív tapasz-
talatokkal gazdagodtunk, ez remény-
keltő a novemberi mérkőzések előtt. 
Hiszem, hogy csakis a megfelelő hoz-
záállással tudunk eredményeket elér-
ni” – vélekedett a kapitány.

Kihirdette Marco Rossi a magyar keretet „az év mérkőzésére”
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Megelégelte az igazságtalan 
bíráskodást Dan Petrescu, a 
vasárnap esti vereség után 
bejelentette távozási szándékát 
a Kolozsvári CFR vezetőedzői 
kispadjáról. A klubvezetés 
kilátásba helyezte, hogy a ha-
zai bajnokcsapat nem jelenik 
meg soron következő Liga 1-es 
mérkőzésén.

 » V. NY. R. 

M egcsömörlött a hazai él-
vonalbeli labdarúgó-baj-
nokságban tapasztalt já-

tékvezetői hibáktól Dan Petrescu, 
ezért a Medgyesi Gaz Metantól 
elszenvedett vasárnap esti vereség 
után kilátásba helyezte távozá-
sát a Kolozsvári CFR vezetőedzői 
tisztségéből. A címvédő fellegvá-
ri együttes 2-1-re kapott ki hazai 
pályán a kilencedik fordulóban, 
a szezonbeli első Liga 1-es vere-
séghez ugyanakkor hozzájárult az 
is, hogy a játékvezető – a craiovai 
George Găman – nem ítélt meg két 
büntetőt a fellegváriaknak, és Cos-
tache 68. percben szerzett gólját 
lesre hivatkozva érvénytelenítette 
– holott a partjelző szabályosnak 
ítélte. Nem ez volt viszont az első 
alkalom, amikor Petrescu a hazai 
bírók döntéseire panaszkodott, 
emiatt is sürgette folyamatosan a 
videóbíró-rendszer (VAR) beveze-
tését, mert szerinte anélkül „esély-
telenek a címvédésre”.

„Nem akarok a csapatnál marad-
ni, mert biztosan nincs esélyünk. 
Az AS Róma elleni mérkőzés után 
szünetet akarok, távozni akarok. 
Elegem van. Kész, ezt így már nem 
bírom. Elbúcsúzom mindenkitől” 
– mondta a vasárnap esti mérkő-
zés után. Hozzátette ugyanakkor, 
hogy nemcsak a játékvezetéssel 
vannak gondjai, egyéb problémák 
is vannak, úgy érzi ugyanis, hogy 
nem kapott megfelelő játékosokat. 
A klubtulajdonos Neluțu Varga 
ugyanakkor a csapatmenedzser 
Marius Bilașco révén közölte, 
hogy a játékvezetés elleni tiltako-
zásként a CFR nem jelenik meg a 
soron következő, Argeș FC elleni 
bajnoki mérkőzésen. Petrescu ezt 
nem szeretné. „Azt szeretném, 
hogy a csapat pályára lépjen, de 

TÁVOZÁST FONTOLGAT A KOLOZSVÁRI CFR VEZETŐEDZŐJE, A KLUBVEZETŐ PEDIG BOJKOTTRA KÉSZÜL

Dan Petrescu „bedobná a törülközőt”

Vitatott bíráskodás. A játékvezető döntései „kiverték a biztosítékot” a Kolozsvári CFR-nél
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egy másik edzővel. Jöjjön valaki más 
eredményt elérni Romániában, mert 
őszintén szólva, én már nem bírom 
itt az országban. Valóban van kitétel 
a szerződésemben, de mit tegyek, ha 
már nem tudok edzeni? Folytassam 
a kitétel miatt? Szünetre van szük-
ségem, mint bármely más edzőnek. 
Reggeltől estig a klubnál vagyok, 
nem bírom. Folyamatosan csak kor-
rekt játékvezetést, játékosokat és za-
vartalan munkát kértem – ecsetelte 
a szakember. – Egyértelmű, hogy 
nincs keresnivalónk itt. Játékosokat 
és korrekt játékvezetést kértem, de 
ez nincs meg. Ha Románia bajno-
kának itthon ilyen játékvezetésben 
van része, akkor más csapatok mit 
szóljanak? Már meguntam a bírásko-
dásról beszélni, de nem volt részünk 
igazságos játékvezetésben, és ez a 
probléma.”

„Szabotálás ellen” bojkott
A Kolozsvári CFR, mint ismeretes, 
csütörtökön az Európa Liga csoport-
körének harmadik fordulójában 
Olaszországban lép pályára az AS 
Róma ellen. Utána kellene hétvégén 
az Argeș FC otthonában szerepelni-
ük, de a LookSport.ro úgy tudja, hogy 
a klubnál már meg is változtatták a 
repülőjegyeket, és Bukarest helyett 
egyenesen Kolozsvárra térnek vissza 
a kiszállás után. „Szabotáltak minket, 
már nem vagyunk tagjai a Liga 1-nek. 

Úgy döntöttem, hogy nem játszunk. 
Rómából egyenesen Kolozsvárra me-
gyünk, nem pedig Bukarestbe, mert 
nem lépünk pályára a bajnoki mecs-
csen” – nyilatkozta Varga a sportcsa-
tornának. A TelekomSport mikrofonja 
előtt ugyanakkor a sportminiszter Io-
nuț Stroét bírálta a fellegvári klub fő-
részvényese, szerinte az „szabotálja” 
a romániai labdarúgást. Nem Varga 
az első sportvezető, aki elégedetlen a 
szaktárca járványügyi intézkedései-
vel: lapunknak Szondy Zoltán, a má-
sodosztályban érdekelt FK Csíkszere-
da elnöke nevezte diszkriminatívnak 
a sporttal szembeni döntéseket, és 
a tárcavezető lemondását tartaná 
időszerűnek. Más sportágakban is 
rosszul fogadták például a miniszter 
néhány javaslatát, de a tárcavezető 
tegnap a Gsp.ro-nak Varga kijelen-
tésére reagálva leszögezte: „Én mint 
sportminiszter, de a teljes sporttárca 
is a sportélet újraindítását támogat-
tuk, és ezt tesszük a továbbiakban is a 
Román Labdarúgó-szövetséggel és a 
Hivatásos Labdarúgóligával közösen. 
Adott esetben nekik kell a szaktárca 
tevékenységét véleményezniük, és ha 
bármi elégedetlenségük van, adjanak 
hangot neki. A bajnokság megszerve-
zése és a szabályok az FRF és az LPF 
hatáskörébe tartoznak, nekünk ab-
ban nincs szerepünk.”

A vasárnap esti vereség miatt a 
CFR 18 ponttal az összetett harma-

dik helyén maradt a hazai bajnok-
ság összetettjében, ahol a Craiova 
24 ponttal az első. A második pozí-
ciót elfoglaló FCSB lapzártánk után 
játszott a kilencedik fordulóban a 
Chindiával.

Viitorul-siker a zöldasztalnál
Vasárnap rendezték a Iași–Viitorul 
mérkőzést is az élvonalban, de ami-
kor a vendégek 2-1-re vezettek, az 55. 
percben másodjára is sötétségbe bo-
rult a stadion, a játékvezető lefújta a 
találkozót, a szabályzat értelmében 
pedig a zöldasztalnál a vendégek 
javára írják az összecsapás végered-
ményét 3-0-val. A világítórendszer 
meghibásodása miatt mintegy öt-
venperces késéssel tudták csak el-
kezdeni a találkozót. A moldvaiakat 
edző Daniel Pancu érthetően bosz-
szús volt a malőr miatt, ugyanakkor 
megjegyezte: a történtek kivizsgálá-
sa utólag nem sokat segít rajtuk. „A 
mérkőzés előtti edzésen már feltűnt, 
hogy nem a maximális kapacitásán 
működik, de azt hittem, hogy ez 
szándékos, hogy kevesebb legyen  
a fogyasztás. Máskor is előfordult, 
hogy edzéskor csak a fele kapacitást 
használták” – mondta.

Vizsgálat az Astra ellen
A kilencedik fordulóból, mint isme-
retes, el kellett halasztani a Dinamo–
Astra elleni mérkőzést, mert a giurgi-
uiak keretében 15 játékosnak pozitív 
lett a koronavírustesztje, majd továb-
bi tizenkét futballistát diagnosztizál-
tak Coviddal a fi ókcsapatuk tesztelé-
se során. A Hivatásos Labdarúgóliga 
viszont tegnap közleményben adta 
hírül, hogy az újratesztelés eredmé-
nyei késve érkeztek meg, ezért vizs-
gálatot indítottak az Astra ellen, a 
tesztek elvégzésének a körülményeit 
illetően. „A giurgiuiak október 28-án 
15 fertőzött játékost jelentettek, és 
további tizenkettőt a fi ókcsapatuk 
tesztelése után. Ugyanakkor a ne-
gatív eredményt mutató futballisták 
újratesztelésének eredményei nem 
voltak elérhetőek hat órával a pén-
tek 21 órára tervezett Dinamo elleni 
mérkőzés rajtja előtt, mint ahogyan 
azt a szabályok előírják” – magya-
rázta a sportszervezet. Hozzátették, 
hogy a hasonló esetek elkerülése 
érdekében a jövőben egy egységes 
tesztelési naptárt dolgoznak ki, hogy 
a kluboknak legyen kellő idejük az 
újratesztelésekre.
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