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H I R D E T É S

KORONAVÍRUSSAL FERTŐZŐDÖTT MEG A MAGYAR FUTBALLVÁLOGATOTT SZÖVETSÉGI KAPITÁNYA

„Érvágás” a sorsdöntő meccs előtt

Elkülönítve. Marco Rossi koronavírustesztje épp az „év meccse” előtt lett pozitív

Szurkolók és valószínűleg szövetségi 
kapitánya nélkül kénytelen megvív-
ni az év legfontosabb mérkőzését 
Magyarország labdarúgó-válogatott-
ja. A pozitív koronavírustesztje miatt 
elkülönített Marco Rossi csapata 
Izlandot fogadja ma az Európa-baj-
noki pótselejtezők döntőjében.

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ 

P ozitív lett Marco Rossi koronavírus-
tesztje – jelentette be tegnap délután 
a Magyar Labdarúgó-szövetség az 

„év mérkőzésére” készülő válogatottjuk 
szövetségi kapitányának megfertőződé-
sét. A közlemény hangsúlyozta, hogy az 
olasz szakember eddig negatív tesztered-
ményeket produkált, ugyanakkor a stáb 
többi tagja és a játékosok egyikének sem 
lett pozitív a tesztje. Rossit elkülönítették 
a csapattól. A közlemény alapján további 
részleteket csak a lapzártánk után tar-
tott sajtótájékoztatón közöltek, de az már 
valószínűsíthető, hogy a csapat mestere 
nem lehet jelen a mai találkozón. Arról 
már beszámoltunk, hogy a pályaedző Gi-
ovanni Costantinónak pár napja szintén 
pozitív lett a koronavírustesztje, Rossi má-
sik segítője, Cosimo Inguscio ugyanakkor 
negatív eredményt produkált a vizsgálat 
során, ezért helyettesítheti a kapitányt a 
kispadon. Erre korábban kétszer, a 2018-
as, észtek elleni találkozón és a tavalyi, 
Wales elleni Eb-selejtezőn volt példa, a 
magyar csapat pedig mindkét alkalommal 
győztesen hagyta el a pályát. Az eredmény 
viszont most még inkább fontos, ismeretes 
ugyanis, hogy Magyarország az Eb-részvé-
telért játszik Izlanddal, a kvalifi káció pe-
dig egyetlen mérkőzésen dől el.

Optimista várakozás
A nemzeti együttes az őszi eredmények 
tükrében mindenképpen önbizalom-
mal  telve várhatja a mérkőzést, ugyanis 
Bulgária mellett a Nemzetek Ligájában 
idegenben legyőzte a világranglistán 
egyaránt magasabban jegyzett török és 
szerb csapatot is, ráadásul a vb-negyed-
döntős oroszokkal vívott két meccsen is 
szerzett egy pontot. Az izlandiak ezzel 
szemben kifejezetten gyengén szerepel-
nek az NL-ben: mind a négy meccsükön 
vereséget szenvedtek, igaz, olyan ellen-
felekkel szemben, mint a vb-bronzérmes 

belgák, a vb-negyedik angolok, illetve a 
dánok, Romániát viszont le tudták győzni 
az Eb-pótselejtező elődöntőjében. Beszá-
molójában az MTI emlékeztetett rá, hogy 
Magyarország és Izland sem gyakori részt-
vevője a kontinensviadaloknak, előbbi 
három, utóbbi egy alkalommal jutott ki. A 
legutóbbi Eb-n a magyarok a nyolcad-, az 
izlandiak a negyeddöntőig jutottak. Akkor 
a két csapat a csoportkörben találkozott is 
egymással: Marseille-ben 1–1-es döntetlen 

született. Azóta a magyaroknál elindult 
egy fi atalítási hullám, míg az izlandiak jó-
szerivel ugyanarra a csapatra alapoznak, 
amelynek valószínűleg ez az utolsó lehető-
sége megmutatnia magát egy nagy tornán.

Marco Rossi szövetségi kapitány legény-
sége a bolgárok ellen 3-1-re megnyert, ok-
tóberi elődöntőben nem számíthatott a 
Red Bull Salzburg támadó középpályásá-
ra, Szoboszlai Dominikra, mert az osztrák 
csapat koronavírusos esetek miatt karan-
ténba került. Hétfőn úgy tűnt, kísértetie-
sen hasonló eset történik, csakhogy – mint 
arról már beszámoltunk – az újratesztelés 

minden esetben negatív eredményt ho-
zott, így a Salzburg végül elengedte válo-
gatott játékosait, köztük Szoboszlait is, aki 
kedden csatlakozott az együttes edzőtábo-
rába. Hiányzója így is lesz mindkét váloga-
tottnak, a magyarok Kleinheisler Lászlót, 
míg a szigetországiak Ingvi Traustasont 
kénytelenek nélkülözni a középpályáról. 
Mindketten azért maradnak távol, mert 
klubcsapataikban, a horvát Osijekben, 
illetve a svéd Malmőben több játékosnak 
pozitív lett a koronavírustesztje.

Hazaváró remények
A magyar válogatott számára óriási mo-
tivációt jelenthet, hogy ha sikerrel vívja 
meg a pótselejtezőt, akkor a 2021 nyarára 
halasztott Eb-n két mérkőzést, a világ-
bajnok franciák és a címvédő portugálok 
ellenit hazai közönség előtt játszhatja a 
Puskás Arénában. Ott játszik ma Izland 
ellen is, de a héten Magyarországon beve-
zetett korlátozások miatt zárt kapuk mö-
gött lépnek pályára 21.45-kor. A találkozó 
játékvezetője a holland Björn Kuipers, aki 
két-két világ- és Európa-bajnokságon bí-
ráskodott, és kétszer volt játékvezetője az 
Európa Liga fi náléjának. 

Az Eb-pótselejtezők mezőnyében két tár-
sházigazda, Magyarország és Skócia ma-
radt versenyben, újonc viszont biztosan 
kijut a tornára, ugyanis az éppen egymás-
sal találkozó Grúzia és Észak-Macedónia 
korábban még nem szerepelt Eb-n.
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Edzőváltás az Astránál
és az ASU Polinál
Eugen Neagoe lett az Astra Giurgiu labda-
rúgócsapatának vezetőedzője. Az 53 éves 
szakember tegnap vette át az élvonalbeli 
bajnokságban sereghajtó együttes irá-
nyítását. A szakvezetői tisztség szeptem-
ber 30-án Bogdan Andone távozásával 
üresedett meg, azóta Edward Iordă-
nescu stábja foglalkozott a csapattal, 
de a szakember végül nem vállalta el a 
megbízatást. Az Astrának tíz forduló után 
mindössze 4 pontja van a Liga 1-ben, de 
van egy pótlásra váró mérkőzése a tabel-
lán 15. helyen álló Dinamo ellen. Tegnap 
váltott vezetőedzőt a Liga 2-ben érdekelt 
Temesvári ASU Poli is, amely Octavian 
Benga helyére Dan Alexát nevezte ki. 
A Béga-parti csapat jelenleg a harmadik 
helyen áll az összetettben.
 
Hiányzók a Virágok Ligájában
Koronavírus-fertőzés miatt a Beszterce 
és a Slatina női kézilabdacsapatai sem 
tudtak részt venni a hazai élvonalbeli 
bajnokság, a Virágok Ligája hatodik 
fordulójának mérkőzésein. Előbbi csapat 
a Râmnicu Vâlceával, utóbbi a Bukaresti 
CSM-mel találkozott volna, de mivel nem 
tudnak pályára lépni, a találkozót játék 
nélkül az ellenfeleik javára írják. Koráb-
ban a Zilah és a Kisjenő együttesei kerül-
tek hasonló helyzetbe. Közben az Európai 
Kézilabda-szövetség ultimátumot adott 
Norvégiának, hogy november 17-éig 
döntsön a decemberi Eb-rendezés kap-
csán. Az északiak – akik Trondheimban 
fogadnák a C és a D csoport mezőnyét, 
többek között Románia és Magyarország 
legjobbjait is –, mint ismeretes, a járvány 
miatt elbizonytalanodtak a szervezéssel 
kapcsolatban, és kilátásba helyezték 
visszalépésüket. A kontinensviadal 
társházigazdája, Dánia korábban jelezte, 
hogy egyedül is vállalja a rendezést, de a 
belföldi korlátozások miatt már ott is le 
kellett faragni a helyszínekből, és kettő 
helyett már csak egy városban, Herning-
ben terveznek mérkőzéseket szervezni.
 
Isztambulban lesz az atlétika-Eb 2023-ban
Isztambulban rendezik meg a 2023-as 
atlétikai Európa-bajnokságot – jelen-
tette be tegnap a sportág kontinentális 
szervezete. A jövő évi fedett pályás Eb 
a lengyelországi Torunban lesz, ugyan-
akkor a sportág vezetése a 2024-es 
szabadtéri torna házigazdáját is kijelölte, 
Róma pályázatát hirdetve ki győztesként. 
Az idei Eb, mint ismeretes, a koronaví-
rus-járvány miatt elmaradt. 2022-ben a 
müncheni multisport-Európa-bajnokság 
keretein belül rendezik meg.

 » Rossi másik segítője, Cosi-
mo Inguscio negatív eredményt 
produkált a vizsgálat során, 
ezért helyettesítheti a kapi-
tányt a kispadon.




