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• A magyar labdarú-
gó-válogatott kijutott 
a jövőre halasztott, 
részben budapesti 
rendezésű Európa-baj-
nokságra, miután 
csütörtökön este a 
Puskás Arénában 2–1-
re legyőzte Izlandot. 
Marco Rossi együt-
tese a németekkel, a 
világbajnok franciák-
kal és az Eb-címvédő 
portugálokkal játszik 
a kontinenstorna cso-
portkörében.

H O R V Á T H  B Á L I N T  O T T Ó

R osszul indult a sorsdöntő össze-
csapás a magyarok szá mára, 
hamar hátrányba kerültek, 

miután a 11. percben Gylfi  Si gurdsson 
szabadrúgásánál Gulácsi Péter nagyot 
hibázott és „bevédte” a lövést. A végig 
mezőnyfölényben játszó magyar csa-
pat a szenzációs hajrában a csereként 
beállt Loig Nego révén kiegyenlített, 
majd a hosszabbítás második percé-
ben Szoboszlai Dominik pazar távoli 
góljával megfordította az eredményt.

A négy évvel ezelőtti Eb-n nyol-
caddöntős magyar válogatott törté-
nete során először jutott ki kétszer 
egymás után a kontinensviadalra 
(összességében negyedszer). A jövő 
nyárra halasztott tornán a németek-
kel, a franciákkal és a portugálokkal 
szerepel egy csoportban, utóbbi ket-
tővel a Puskás Arénában csap össze.

Labdarúgó Európa-bajnoki 
pótselejtező, A divízió, döntő: 
Magyarország–Izland 2–1 (0–1), 
gólszerzők Nego (88.), Szoboszlai 
(90+2.), illetve G. Sigurdsson (11.). 
Magyarország: Gulácsi – Botka, Or-
bán, Szalai A. – Fiola (Lovrencsics, 

61.), Kalmár (Sigér, 61.), Nagy Á. 
(Nego, 84.), Szoboszlai, Holender 
(Nikolics, 72.) – Szalai Á. (Könyves, 
84.), Sallai. További eredmények: a B 
divízióban Észak-Írország–Szlovákia 
1–2 hosszabbítás után, a C divízióban 
Szerbia–Skócia 1–1, 4–5 tizenegye-
sek után, a D divízióban Grúzia–
Észak-Macedónia 0–1.

A négy pótselejtező döntőjével tel-
jessé vált a 2021 nyarára halasztott, 
részben budapesti rendezésű Euró-
pa-bajnokság 24 csapatos mezőnye. 
A 12 társrendező közül kilenc kvalifi  -
kálta magát a tornára, az azeriek, az 
írek és a románok elszalasztották ezt 

a lehetőséget. Két újonc is lesz az Eb-n 
Finnország és Észak-Macedónia révén.

Az Európa-bajnokság csoportjai. A 
csoport (Róma és Baku): Törökország, 
Olaszország, Wales, Svájc; B (Kop-
penhága és Szentpétervár): Dánia, 
Finnország, Belgium, Oroszország; C 
(Amszterdam és Bukarest): Hollandia, 
Ukrajna, Ausztria, Észak-Macedó-
nia; D (London és Glasgow): Anglia, 
Horvátország, Skócia, Csehország; E 
(Bilbao és Dublin): Spanyolország, 
Svédország, Lengyelország, Szlová-
kia; F (München és Budapest/Puskás 
Aréna): Magyarország, Németország, 
Franciaország, Portugália.

Az F csoport programja: az 1. for-
dulóban (június 15.) 19 órától Ma-
gyarország–Portugália (Budapest), 
22 órától Franciaország–Németország 
(München), a 2. fordulóban (június 19.) 
16 órától Magyarország–Franciaország 
(Budapest), 19 órától Portugália–Né-
metország (München), a 3. fordulóban 
(június 23.) 22 órától Portugália–Fran-
ciaország (Budapest), 22 órától Német-
ország–Magyarország (München).

Törölték a románok mérkőzését

Elmaradt a tegnap esti Románia–Nor-
végia mérkőzés a Nemzetek Ligájában, 
mivel a skandináv együttes küldöttsé-
ge egy pozitív koronavírusteszt miatt 
nem utazott el Bukarestbe. A norvég 
válogatott szombati elutazása előtt 
derült ki, hogy egyik játékosuknak, 
Omar Elabdellaouinak pozitív lett a 
koronavírustesztje, ezért a válogatottat 
visszarendelték az oslói repülőtérről a 
szigorúan eljáró hatóságok, és a teljes 
keretet tíznapos karanténba küldték.

A mérkőzés végeredményéről az 
UEFA fegyelmi bizottsága dönt, de mi-
vel a találkozó elmaradásáért a norvég 
válogatott a felelős, a nemzetközi fó-
rum szabályzatát fi gyelembe véve zöld 
asztalnál elveszíti a bukaresti mecs-
cset, sőt akár minden eddigi eredmé-
nyét törölhetik a csoportban. A román 
együttes a B divízió 1-es csoportjának 
zárófordulójában, szerdán 21.45-től 
Észak-Írország vendégeként játszik. A 
3-as csoportban szereplő magyar csa-
pat tegnap este lapzárta után Szerbiát 
fogadta az ötödik fordulóban.

Elhunyt Ritner Béla
Nagy veszteség érte a székelyföldi 
autósportot, szombaton súlyos 
betegség következtében elhunyt 
Ritner Béla.
Ritner Béla 1965. április 18-án 
született Gyergyószentmikló-
son, fiatal korában gokartozott, 
országos bajnoki címet szerzett, 
és részt vett a sportág Európa-baj-
nokságán is. Az 1990-es években a 

csíkszeredai rádióknál dolgozott, 
majd külföldre költözött, Svédor-
szágba.
Hazatért Székelyföldre, 2015-
ben pedig megalapította a Richy 
Racing Team klubot, melynek 
keretében teret biztosított a 
fiataloknak az autósportba való 

bekapcsolódáshoz és a verseny-
zéshez. Ritner fellendítette a 
csíki autósportot, nála kezdte 
pályafutását Fazakas Erik Zsolt, 

Szabó Csongor, Csató Roland és 
Barta Mózes is.
Nevéhez fűződik a romániai Time 
Attack elnevezésű, autós ügyes-
ségi országos bajnokság, illetve 
az ő érdeme a hegyi gyorsulási 
versenyek másodosztályának 
elindítása is.
Számos ügyességi autós versenyt 
rendezett a székelyföldi városok-
ban, szervezőként próbálta to-
vábbvinni mindazt, amit korábban 
Dietrich Árpád végzett a 80-as és 
90-es években.
Ritner legutóbbi terve az volt, hogy 
a Hargita Rali egy szakaszát a csíki 
térségben szervezzék meg.
Isten nyugtassa!

Fertőzöttek a Sepsi OSK-nál és a Sepsi-SIC-nél
A Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK hivatalos közösségi oldalán tette közzé: 
csütörtök délben érkeztek meg az új eredmények, három játékosnál és 
az egészségügyi stáb egyik tagjánál állapítottak meg vírusfertőzést. Az 

érintettek tünetmentesek, a szabályozásoknak megfelelően rögtön 
elkülönítették őket. A háromszéki labdarúgó-együttes eddig „megúszta” 

a járványt, ezért nem kellett mérkőzést elnapolnia vagy az edzőnek spor-
tolókat nélkülöznie. A labdarúgó 1. Liga a válogatottak szereplései miatt 

jelenleg szünetel, a Sepsi OSK soron következő bajnoki mérkőzése az 
élvonalban november 23-án lesz, akkor a Chindia Târgoviște otthonában 
vendégszerepel. A Sepsiszentgyörgyi Sepsi-SIC női kosárlabdaklubot 
sem kerülte el a vírus. „A legutóbbi tesztelés során három játékosunk 

eredménye lett pozitív. A lányok házi elkülönítésben vannak, viszont jól 
érzik magukat. Biztosak vagyunk benne, hogy együtt túllépünk ezen és 
mindenki egészségesen térhet vissza a pályára” – írták a Sepsi-SIC Face-
book-oldalán. A Sepsi-SIC a november 24–26. közötti hétvégén kezdi a 
hazai bajnokságot, amelynek első teremtornáját Bukarestben rendezik, 
az első meccsen éppen háromszéki vetélytársával, a vírusfertőzéssel 
korábban már sújtott Kézdivásárhelyi SE-vel találkozik.

Hamilton hetedszer világbajnok
Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzője nyerte a vasárnapi 
Forma–1-es Török Nagydíjat, ezzel címét megvédve hetedszer szerzett 
világbajnoki elsőséget. A 35 éves Hamilton sorozatban negyedik vb-cí-
mét hódította el, isztambuli sikerével ugyanis behozhatatlan előnyre 
tett szert az összetett pontversenyben. Hamilton ezzel beérte az 
örökranglistán az F1 történetének eddigi egyetlen hétszeres vb-győz-
tesét, a legendás német Michael Schumachert. A britnek ez volt az idei 
10. és pályafutása 94. futamgyőzelme. A világbajnok mögött Sergio 
Pérez, a Racing Point mexikói pilótája lett a második, míg a négyszeres 
vb-győztes német Sebastian Vettel (Ferrari) a harmadik. A világbajnok-
ság két hét múlva, Bahreinben folytatódik.

• RÖVIDEN 

Negyedszer Eb-n a magyarok
Törölték a román válogatott norvégok elleni NL-mérkőzését

Végig hittek magukban, ott vannak a kontinens elitjében a magyar labdarúgók   ▴  FORRÁS: MTI

A Székelyudvarhelyi Vasas Femi-
na vasárnap délelőtt hazai pá-

lyán magabiztos, 4–1-es győzelmet 
aratott az Universitatea Alexandria 
felett. Szerdán rangadót játszik a má-
sodik Vasas, a harmadik Kisbecs-
kerekhez látogat. Női labdarúgó 1. 
Liga, 10. forduló: Vasas Femina–
Alexandria 4–1 (3–1), gólszerzők Be-
nő (13.), Mitri (44.), Vlădulescu (45. és 
71.), illetve Dumitrache (23.). További 

eredmények: Borgóprund–Kisbecs-
kerek 2–2 (0–2), Resicabánya–Galac 
1–2 (0–1), Nagybánya–Arad 2–3 (1–2), 
Konstanca–Bukaresti FP 0–1 (0–0), 
Kolozsvár–Bukaresti Carmen 9–2 
(6–0). A tabella élmezőnye: 1. Kolozs-
vár 27 pont/9meccs, 2. Vasas Femina 
23/10, 3. Kisbecskerek 22/9.

Döntetlennel kezdte szereplését a 
női 2. Ligában az FK Csíkszereda, va-
sárnap délben hazai pályán 2–2-t ját-

szott a Marosvásárhelyi Ladies ellen. 
A Vasas Femina II. hazai pályán kika-
pott Románvásártól. A következő for-
dulóban, szerdán a csíkiak Szörény-
váron, az udvarhelyiek Fălticeni-ben 
játszanak.  2. Liga, 2-es csoport, 1. 
forduló: FK Csíkszereda–Ladies 
2–2 (2–1), gólszerzők Szász Ildikó (14., 
16.), illetve Nagy Renáta (11.), Krall Tí-
mea (55.). 1-es csoport: Vasas Femi-
na II.–Románvásár 0–2 (0–3).

Sima Vasas-siker, döntetlen az FK meccsén




