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H I R D E T É S

• A magyar labdarú-
gó-válogatott szurkolók 
és valószínűleg szövetségi 
kapitány nélkül kénytelen 
kiharcolni az Európa-baj-
nokságon való részvételt. 
Az elmúlt négy év legfonto-
sabb mérkőzésén ma este a 
Puskás Arénában Izlanddal 
küzd meg a jövőre halasz-
tott kontinenstorna pótse-
lejtezőjének döntőjében.

A nemzeti együttes az őszi 
eredmények tükrében min-
denképpen önbizalommal 

várhatja a mérkőzést, ugyanis Bul-
gária mellett a Nemzetek Ligájában 
idegenben legyőzte a világranglistán 
egyaránt magasabban jegyzett tö-
rök és szerb csapatot is, ráadásul az 
oroszoktól is szerzett egy pontot. Az 
izlandiak ezzel szemben kifejezetten 
gyatrán szerepelnek az NL-ben: mind 
a négy meccsükön vereséget szenved-
tek, igaz, olyan ellenfelekkel szem-
ben, mint a vb-bronzérmes belgák, a 
vb-negyedik angolok, illetve a dánok, 
Romániát viszont le tudták győzni az 
Eb-pótselejtező elődöntőjében.

Magyarország és Izland sem gya-
kori részvevője a kontinensviada-
loknak, előbbi három, utóbbi egy 
alkalommal jutott ki, már csak ezért 
is különleges lehetőség előtt áll a két 
gárda. A legutóbbi Eb-n a magyarok a 
nyolcad-, az izlandiak a negyeddöntő-
ig jutottak. Akkor a két csapat a cso-
portkörben találkozott is egymással: 
Marseille-ben 1–1-es döntetlen szü-

letett. Azóta a magyaroknál elindult 
egy fi atalítási hullám, míg az izlan-
diak jószerivel ugyanarra a csapatra 
alapoznak, amelynek valószínűleg ez 
az utolsó lehetősége megmutatni ma-
gát egy nagy tornán.

Marco Rossi szövetségi kapitány a 
bolgárok ellen 3–1-re megnyert októbe-
ri elődöntőben nem számíthatott a Red 
Bull Salzburg támadó középpályására, 

Szoboszlai Dominikra, mert az osztrák 
csapat koronavírusos esetek miatt ka-
ranténba került. Hétfőn úgy tűnt, kí-
sértetiesen hasonló eset történik, csak-
hogy az újratesztelés minden esetben 
negatív eredményt hozott, így a Salz-
burg végül elengedte válogatott játéko-
sait, köztük Szoboszlait is, aki kedden 
megérkezett az együttes edzőtáborá-
ba. Hiányzója így is lesz mindkét vá-

logatottnak, a magyarok Kleinheisler 
Lászlót, míg a szigetországiak Ingvi 
Traustasont kénytelenek nélkülözni a 
középpályáról. Mindketten azért ma-
radnak távol, mert klubcsapataikban, 
a horvát NK Osijekben, illetve a svéd 
Malmőben több játékosnak pozitív lett 
a koronavírustesztje.

Akárcsak Rossinak, hiszen a
Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ)
a hivatalos Twitter-oldalán tegnap 
délben jelentette be, hogy a váloga-
tott szövetségi kapitányának leg-
utóbbi koronavírustesztje pozitív 
eredményt hozott. Rossi elkülönítése 
a játékosoktól és a stábtagoktól azon-
nal megtörtént. A szövetség további 
információt a válogatott tegnap esti, 
lapzárta után véget ért sajtótájékoz-
tatóján adott a történtekről, de így 
az olasz tréner szinte biztosan nem 
lehet majd ott a kispadon az Izland 
elleni pótselejtezőn.

A ma 21.45-kor kezdődő találkozó 
zárt kapus lesz, játékvezetője a holland 
Björn Kuipers.

Az Eb-pótselejtezők csütörtöki prog -
ramja: A divízió – 21.45-től Magyar-
ország–Izland (M4 Sport), B di vízió 
– 21.45-től Észak-Írország–Szlo vákia, 
C divízió – 21.45-től Szer bia–Skócia, 
Belgrád, D divízió – 19 órától Grúzia–
Észak-Macedónia.

Eb-részvételt ér a győzelem
Sorozatban a második kontinenstornára juthat ki a magyar válogatott

Elképzelhető, hogy Marco Rossi nélkül 

kell kiharcolni az Eb-részvételt

▾  KORÁBBI  FELVÉTEL:  MLSZ




