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Jégkorong: légiósok érkeztek
Hargita megyébe
Center és szélső poszton bevet-
hető 32 éves csatárral erősítette 
meg keretét a Csíkszeredai 
Sportklub jégkorongcsapa-
ta – adták hírül a kék-fehérek 
közösségi oldalukon. 
„Jack Combs a 2014–2015-ös 
idényig az Egyesült Államokban 
igyekezett megvetni a lábát, és 
egészen az AHL-ig kapaszko-
dott, amely ligában 163 meccsig 
jutott, és 79 pontot termelt. 
A 2016/2017-es szezont Euró-
pában, a német bajnokságban, 
a DEL-ben kezdte, ahol első 
évében a Fischtown Pinguins 
csapatában 27 gólt szerezve a 
liga legjobb góllövője lett. 
Az elmúlt években megfordult 
a svájci Kloten csapatában is, 
Csíkszeredába pedig a német 
második vonalból, a DEL2-
ben érdekelt Bad Nauheimtől 
érkezik” – jellemezte légiósát a 
hargitai klub. 
Az Erste Liga másik székely 
együttese, a Gyergyói HK is 
leigazolt két külföldi játékost 
Matic Podlipnik és Eric Pance 
személyében. Előbbi a véde-
lemben, utóbbi a csatársorban 
jelent erősítést. Mindketten 
Szlovéniából érkeztek.
 
A Kiel lesz a Veszprém 
ellenfele az elődöntőben
A német THW Kiel lesz a 
Telekom Veszprém ellenfele a 
férfi kézilabda-Bajnokok Ligája 
elődöntőjében, az előző idény 
decemberre halasztott kölni 
négyes döntőjében – számolt 
be a tegnapi sorsolásról az MTI. 
A másik ágon a Barcelona és 
a Paris Saint-Germain játszik 
egymással. 
A Veszprém kilencedik alkalom-
mal került a BL elődöntőjébe, 
finálét négyszer játszhatott, de 
2002-ben, 2015-ben, 2016-ban és 
tavaly is elveszítette azt. Az elő-
ző idény a koronavírus-járvány 
miatt félbeszakadt. A rájátszás 
első fordulóját, valamint a 
negyeddöntőt törölték, és a cso-
portkör két-két legjobb csapata 
került a négy közé. 
A kölni négyes döntőt eredetileg 
május 30–31-én rendezték volna, 
de előbb augusztus 22–23-ára, 
majd december 28–29-ére halasz-
tották. Az aktuális idényben a 
PSG négy lejátszott mérkőzésen 
2 pontot gyűjtött, és a hatodik az 
A csoportban, miközben a B cso-
portban egyaránt 5-5 találkozót 
lejátszva a Barcelona 10 ponttal 
áll az élen, a Veszprém 9 ponttal 
a második, míg a Kiel 7 ponttal a 
negyedik. A nők négyes döntőjét, 
mint ismeretes, Magyarországon 
rendezték volna, de azt a járvány 
miatt eltörölték.

Változatlan elvek szerint ve-
zényli pályára Románia labda-
rúgó-válogatottját Mirel Rădoi 
szövetségi kapitány, de soron 
következő mérkőzésein reván-
sot venne az októberi kudar-
cokért. Magyarország eközben 
az év legfontosabb összecsa-
pására készül, amelynek végül 
a negatív koronavírusteszttel 
rendelkező Szoboszlai
Dominik is részese lehet.

 »  VÁSÁRHELYI-NYEMEC RÉKA

A z októberi kudarcok nem 
tántorították el Mirel Rădoi 
szövetségi kapitányt eredeti 

stratégiájától, és ahogyan azt ko-
rábban is jelezte, Románia labdarú-
gó-válogatottját továbbra is támadó 
szellemben akarja pályára küldeni 
a soron következő mérkőzéseken. 
„Senki sem garantál pontokat vagy 
kvalifi kációt a Nemzetek Ligájá-
ban, ha defenzívebben játszunk” 
– magyarázta sajtótájékoztatóján, 
hozzátéve: az elvek változatlanok 
maradnak függetlenül attól, hogy 
épp kik szerepelnek a pályán. Fon-
tosnak tartja, hogy a korábbi talál-
kozók eredményeitől függetlenül jó 
hangulat uralkodjon az öltözőben, 
mert az szükséges ahhoz, hogy a 
pozitívumok megmutatkozzanak. 
„Mi megpróbálunk minden rossz 
dologban keresni valami jót, legyen 
az akármilyen pici pozitívum, de azt 
kell kiemelni, mert arra lehet építe-
ni. Beszéltünk arról is, hogy hol hi-
báztunk, de mindig voltak pozitívu-
mok is, amelyekre rámutathattunk” 
– ecsetelte Mirel Rădoi.

A Nemzetek Ligája találkozó előtt 
Románia, mint ismeretes, ma Fe-
héroroszország legjobbjaival játszik 
barátságos mérkőzést Ploiești-en, 
ahol a kapitány azoknak a játéko-
soknak ad majd lehetőséget pá-
lyára lépni, akik kevésbé fáradtak, 
ugyanakkor éppolyan komolyan 
veszik majd ezt a találkozót is, mint-
ha tétmeccs lenne. „A hozzáállás 
érdekel főként, de az eredmény is, 
mert a pályán meg kell mutatkoznia 
annak, amit az edzésen gyakorol-
tunk. Ugyanúgy arra kell töreked-
jünk, hogy nyomást gyakoroljunk 
az ellenfélre, és lehetőségeinkhez 
mérten mi birtokoljuk a labdát” – 
magyarázta.

A mai, 19 órakor rendezendő ta-
lálkozót követően november 15-én 
Bukarestben fogadják Norvégia leg-

ROMÁNIA FUTBALLVÁLOGATOTTJA VISSZAVÁGNA, MAGYARORSZÁG EUFÓRIÁT OKOZNA EREDMÉNYEIVEL

Támadó szellemű folytatás

„Édes teher”. Az év meccsére készül Magyarország labdarúgó-válogatottja
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 » Sallai Roland 
szerint sokak 
karrierjében az 
Izland elleni, 
budapesti ösz-
szecsapás lesz a 
legfontosabb.

jobbjait a Nemzetek Ligájában, majd 
három nappal később Belfastban 
lépnek pályára az észak-írek ellen. 
Utóbbi két összecsapás kapcsán első-
sorban az északiak elleni mérkőzésre 
helyeződik a hangsúly, emlékezetes 
ugyanis, hogy múlt hónapban meg-
alázó, 4-0-s vereséget szenvedett 
Románia Oslóban. Rădoi szerint itt 
az ideje, hogy revánsot vegyenek, 
amelynek alapfeltétele, hogy teljesen 
más játékot mutassanak, és száz-
százalékos odaadással futballozza-
nak vasárnap. Norvégia keretében 
azonban újfent ott lesz Haaland, a 
kék-sárga-pirosak szakvezetője pe-
dig rámutatott arra, hogy ha még a 
német Bundesligában szereplő lab-
darúgók sem tudják őt megfékezni, 
akkor nekik is rendkívüli kihívást 
jelent. „Tudjuk, hogy amikor csapa-
ta birtokolja a labdát, az események 
a védelmünk jobb oldalán zajlanak, 
mert sok gól született azon területről. 
Beazonosítottunk néhány helyzetet, 
amelyek veszélyt jelenthetnek, de 
hogy viccelődjünk is: egy mesterlö-
vészt ültetünk a lelátóra, hogy meg-

fékezze Haalandot” – mondta Rădoi.
Keretében, mint beszámoltunk róla, 
vannak hiányzók – akiket a tarta-
léklistáról behívott játékosokkal pó-
tolt – a mogoșoaiai edzőközpontban 
összegyűlt játékosok koronavírus-
tesztje tegnap mind negatív lett.

Szoboszlai megérkezett
Jó hírt kapott ugyanakkor Marco 
Rossi szövetségi kapitány is, Szo-
boszlai Dominik koronavírustesztje 
is negatív lett, ezért tegnap mégis 
csatlakozhatott Magyarország lab-
darúgó-válogatottjához. Mint isme-
retes, a nemzeti együttes az „év mér-
kőzésére” készül. Ugyanis Románia 
legjobbjaival ellentétben megnyerte 
múlt hónapban az Európa-bajnoki 
pótselejtező elődöntőjét – Bulgári-
át búcsúztatta idegenben –, ezért a 

héten épp a Rădoi-gárdát kiejtő iz-
landi együttessel találkozik a csütör-
töki döntőben. A Salzburg gárdáját 
erősítő Szoboszlait a járvány miatt 
egy hónappal ezelőtt nem engedte 
el klubcsapata a válogatotthoz, és 
hétfő délben újfent kétségessé vált 
a szereplése, miután az osztrákok 
keretében felmerült a fertőzés gya-
núja, és mindenkit elkülönítettek. Az 
elvégzett tesztek viszont negatívak 
lettek, ezért most nem kell kihagynia 
a mérkőzéseket. Csapattársa, Sallai 
Roland szerint sokak karrierjében 
az Izland elleni, budapesti összecsa-
pás lesz a legfontosabb. Szalai Attila 
ennek kapcsán kiemelte: a céljuk, 
hogy megismételjék azt az eufóriát, 
amelyet a válogatott a 2016-os Eb-so-
rán okozott. „Természetesen érezzük 
mi is, hogy az év legfontosabb mér-
kőzése előtt állunk, de ennek a nyo-
másnak édes tehernek kell lennie, 
és extra motivációt kell adnia, hogy 
ilyen lehetőség van a kezünkben” 
– idézte a 22 éves játékost a Magyar 
Labdarúgó-szövetség (MLSZ) hivata-
los honlapja.

Négy hely, négy döntő
A budapesti Magyarország–Izland 
találkozó mellett további három ösz-
szecsapást rendeznek csütörtökön 
az Európa-bajnoki szerepelésért. 
Grúzia Macedóniát, Szerbia Skóciát, 
Észak-Írország pedig Szlovákiát fo-
gadja. A Nemzetek Ligájában ezen 
együttesek közül csak Izland szere-
pel az A divízióban, miközben példá-
ul Macedónia és Grúzia a C osztályba 
vannak besorolva. A jövő évre ha-
lasztott Európa-bajnokságnak, mint 
ismeretes, Bukarest és Budapest is 
társházigazdája lesz. Előbbi helyszí-
nen a Național Arénában rendeznek 
majd három csoportmérkőzést és 
egy nyolcaddöntőt, de a pályázat-
kor Románia vállalta, hogy három 
fővárosi arénát újjáépít az ide érkező 
válogatottak edzéseihez. A határidőt 
ugyanakkor nem tudták volna betar-
tani, ha a koronavírus-járvány miatt 
nem halasztják jövőre a seregszem-
lét, a pluszidő viszont lehetőséget 
adott a munkálatok befejezésére. A 
fejlesztési minisztérium épp tegnap 
jelentette be, hogy a Steaua és az Ar-
cul de Triumf (Diadalív) stadionok 
elkészültek, a Rapid arénáját pedig 
jövő tavasszal átadhatják. Utóbbi 
esetében mintegy hatvan százalék-
nál tart a kivitelezés, míg előbbieknél 
megkezdik a munkálatok lezárását.
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Otthon szakadt meg az aradi UTA győzelmi sorozata

Megszakadt hétfő este az UTA győzelmi sorozata az élvonalbeli bajnokságban: az aradiak hazai 
környezetben 3-1-re kikaptak a Medgyestől a tizedik fordulóban. Az újonc Maros-partiaknak ez 
volt a második vereségük a szezonban, három győzelem és öt döntetlen mellett most 14 pont-
tal a hetedik helyen állnak az összetettben. Az élen FCSB (24 pont), Craiova (24), Kolozsvári 
CFR (21), Sepsi OSK (16), Clinceni (16), Viitorul (16) a sorrend. A Medgyes 13 ponttal a kilence-
dik, míg az utolsó két helyen a Dinamo (5) és az Astra (4) együttesei maradtak. A válogatott 
programja miatt most szünetet tartanak az élvonalbeli bajnokságban, a folytatáskor pedig már 
Corneliu Papură lesz a Craiova edzője, miután Cristiano Bergodi hétvégi bejelentésének megfe-
lelően felbontotta szerződését az oltyán gárdával.
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