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• Magyarország még soha nem rendezett labdarúgó Európa-bajnokságot. 
November 12-én, csütörtökön 21 óra 45 perctől Marco Rossi csapata azért lép 
pályára, hogy ezen eseményre megszerezze a részvételi jogot, Budapesten 
játszhasson a világbajnok franciák és az Európa-bajnok portugálok ellen.

SZÉKELYSPORT-ÖSSZEÁLLÍTÁS

E gy hónappal ezelőtt a magya-
rok Szófi ában 3–1-re legyőzték 
a bolgárokat, az izlandi labda-

rúgó-válogatott hazai pályán 2–1-re 
múlta felül Romániát, ezzel eldőlt, hogy 
november 12-én a Puskás Arénában a 
Magyarország–Izland találkozó győzte-
se jut ki a jövő évi Európa-bajnokságra.

Ezt a mérkőzést minden sportsze-
rető nagyon várja, Dárdai Pál korábbi 
magyar szövetségi kapitány szerint 
két hasonló erősségű csapat találko-
zik csütörtökön a Puskás Arénában, 
ahol a magyar és az izlandi labda-
rúgó-válogatott az Európa-bajnoki 
szereplésért csap össze. A jelenleg a 
Hertha BSC utánpótlásában dolgozó 
szakember az M1 aktuális csatorná-
nak úgy fogalmazott, a kapus Gulácsi 
Péter és a védő Willi Orbán személyé-
ben a hátsó alakzatban két olyan játé-
kosa van a nemzeti csapatnak, akik-
nek nagy a stressztűrő képességük, 
jól bírják a nyomást, mert olyan baj-
nokságban játszanak, amiben ehhez 
hozzászoktak. „Ez jó alapot jelent, a 
válogatott pedig egy-két gólra mindig 
jó” – fogalmazott Dárdai.

A korábbi kapitány szerint az, hogy 
a kijutás egy mérkőzésen dől el, több 
szempontból is kedvező a magyarok-
nak, akik egy hozzájuk hasonló típusú 
csapattal találkoznak. Dárdai meglá-
tása szerint jó lett volna a válogatott-
nak, ha telt ház előtt játszhat, mert 
akkor „a közönség is befújja a labdát”, 
ugyanakkor a lebonyolítás miatt a fi a-
talok „nem fogják érezni a terhet”.

„Játszani akarnak, bizonyítani, 
nem érdekli őket a tét” – utalt Dárdai 
arra, hogy Marco Rossi keretében sok 
változás volt az elmúlt időszakban, 
sok kevésbé rutinos labdarúgó ka-
pott benne helyet. A magyar szakem-
ber bízik abban, hogy a találkozóig 
nem sérül meg alapember, mert bár 
szerinte az ellenfél valamivel rutino-
sabb, ha a csapat úgy játszik, mint az 
elmúlt mérkőzéseken, nagy esélye 
lesz arra, hogy újra Európa-bajnok-
ságon szerepelhessen.

A magyar válogatott olasz szak-
embere, Marco Rossi ötven-ötven 
százalék esélyt lát a meccs előtt. 
Erősnek tartja az izlandi válogatot-
tat, amelynek gerince már a 2016-os 
Eb-n és a 2018-as világbajnokságon 
is ott volt, és amelynek olyan játé-
kosai vannak, mint az evertonos 
Gylfi  Sigurdsson, vagy az épp Olasz-
országban focizó Birkir Bjarnason. 
Kifejtette: „Külön készülünk a szög-
letekre és a kontrákra, na meg a be-
dobásokra, néhány izlandi ugyanis 
olyan bedobásra képes, ami felér egy 
sarokrúgással. Erősebb csapat, mint 
a miénk, a FIFA rangsorában is előbb 
vannak” – nyilatkozta Rossi.

A magyar válogatott októberben 
három mérkőzést játszott, Bulgáriá-
ban és Szerbiában nyerni tudott, míg 
Moszkvában 0–0-át ért el Oroszor-
szággal.

Bezárják a kaput

Bár Dárdai még feltételes módban 
nyilatkozott arról, hogy mennyit je-
lent a szurkolók buzdítása, az hétfőn 
délben derült ki, hogy zárt kapus 

lesz az összecsapás. A szervezők 
értékesítették az összesen eladható 
belépőjegyeket, vagyis az összférő-
helyek 30 százalékát. Csakhogy, a 
koronavírus-járvány miatti intézke-
dések a sportéletben is jelentős mó-
dosításokat hoztak. Amennyiben az 
Országgyűlés kedden 90 napra meg-
adja a kormány számára a rendkívüli 
fölhatalmazást, akkor kedd éjféltől 
újabb szigorítások lépnek életbe, me-
lyekből több is érinti a sportéletet, a 
legfontosabb, hogy szerdától a sport-
mérkőzéseket is csak zárt kapuk mö-
gött lehet megrendezni.

Ez többek között érinti a labdarú-
gó-válogatott három novemberi hazai 
összecsapását, az Izland elleni Euró-
pa-bajnoki pótselejtezőt, valamint a 
szerbek és a törökök elleni Nemzetek 
Ligája-mérkőzéseket is, valamint a 
Ferencváros Barcelona elleni BL-cso-
portmeccsét. Valamennyi mérkőzést 
a Puskás Arénában rendezik.

Tapasztalt izlandiak

A névsorban 24 játékos szerepel, kö-
zülük mindössze ketten játszanak 
odahaza, a többiek idegenlégiósok. A 
legnagyobb név az Evertont erősítő kö-
zéppályás, Gylfi  Sigurdsson, de a né-
met, a holland és az orosz élvonalban 
is szerepelnek izlandi labdarúgók.

A legrutinosabbnak a dán Kö-
benhavn védője, Ragnar Sigurdsson 
számít, aki eddig 96 alkalommal 
szerepelt a szigetország nemzeti 
csapatában.

Az izlandiak a magyarok elleni 
találkozó után a dánokkal és az an-
golokkal is összecsapnak három, il-

letve hat nappal később a Nemzetek 
Ligájában.

Az izlandi labdarúgó-válogatott 
kerete, kapusok: Hannes Halldórs-
son (Valur), Ögmundur Kristinsson 
(Olimpiakosz, görög), Rúnar Rú-
narsson (Arsenal, angol); védők: Ari 
Skúlason (Oostende, belga), Hördur 
Magnússon (CSZKA Moszkva, orosz), 
Birkir Saevarsson (Valur), Kári Ár-
nason (Víkingur, feröeri), Ragnar Si-
gurdsson (Köbenhavn, dán), Sverrir 
Ingason (PAOK, görög), Hólmar Ey-
jólfsson (Rosenborg, norvég), Hjör-
tur Hermannsson (Bröndby, dán), 
Victor Pálsson (Darmstadt, német); 
középpályások: Birkir Bjarnason 
(Brescia, olasz), Aron Gunnarsson 
(el-Arabi, katari), Gylfi  Sigurdsson 
(Everton, angol), Rúnar Már Sigur-
jónsson (Asztana, kazah), Arnór Ing-
vi Traustason (Malmö, svéd), Arnór 
Sigurdsson (CSZKA Moszkva, orosz); 
támadók: Jóhann Gudmundsson 
(Burnley, angol), Albert Gudmunds-
son (AZ Alkmaar, holland), Alfred 
Finnbogason (Augsburg, német), Jón 
Dadi Bödvarsson (Millwall, angol), 
Kolbeinn Sigthórsson (AIK, svéd), Vi-
dar Kjartansson (Valerenga, norvég).

A hazai Eb-ért fociznak
Magyar–izlandi párharc a kontinenstornáért

LABDARÚGÁS

Eb-pótselejtező
csütörtökön 21 óra 45 perctől: 
Magyarország–Izland

Nemzetek Ligája
B-Liga, 5. forduló:
vasárnap 21 óra 45 perctől: 
Magyarország–Szerbia 
és Románia–Norvégia

Barátságos mérkőzés
szerdán 19 órától: 
Románia–Fehéroroszország

2. Liga
10. forduló (pótlás):
szerdán 14 órától: 
FK Csíkszereda–Pandurii Tg. Jiu
12 forduló:
szombaton 11 órától: 
FK Csíkszereda–
Concordia Chiajna

3. Liga
5-ös csoport, 10. forduló:
pénteken 14 órától: 
Brassói Kids Tâmpa–Sepsi OSK II,
szombaton 14 órától: CSO 
Plopeni–Székelyudvarhelyi FC 
és Kézdivásárhelyi SE–
Brassói Corona.
9-es csoport, 10. forduló:
szombaton 14 órától: 
Kudzsíri CSO–Nyárádtői Unirea 
és Alsógáldi Unirea–
Szászrégeni Avântul.

NŐI LABDARÚGÁS

1. Liga, 9. forduló
szerdán 11 órától: 
Galaci Universitatea–
Székelyudvarhelyi Vasas Femina
10. forduló
vasárnap 11 órától: 
Székelyudvarhelyi Vasas 
Femina–Universitatea Alexandria

2. Liga 
1-es csoport, 1. forduló:
vasárnap 14 órától: 
Székelyudvarhelyi 
Vasas Femina II–
Románvásári Sárga Rókácskák
2-es csoport, 1. forduló
vasárnap 11 órától: 
FK Csíkszereda–
Marosvásárhelyi Ladies

JÉGKORONG

román bajnokság
kedden és szerdán 
18 óra 30 perctől: 
Bukaresti Steaua–Sapientia U23

• S P O R T E S E M É N Y E K  A  H É T E N

Szófiában tette meg az utolsó előtti lépést a magyar válogatott az Eb-re való kijutáshoz   ▴  F O R R Á S :  M L S Z . H U

Még négy hely kiadó 

A huszonnégy nemzeti együttest 
felvonultató Európa-bajnok-
ságra már húsz csapat kijutott, 
csütörtökön még négy találko-
zót rendeznek, ezek győztese 
csatlakozik a már kvalifikált 
válogatottakhoz. Labdarúgó Eu-
rópa-bajnokság, pótselejtezők: 
Magyarország–Izland, Észak-Ír-
ország–Szlovákia, Szerbia–Skó-
cia, Grúzia–Észak-Macedónia. A 
továbbjutó, a kontinenstornához 
csatlakozó nemzeti gárda kiléte 
egyetlen összecsapáson dől el.




