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Kikapott a Kolozsvári
Universitatea
Kikapott a Kolozsvári Universitatea 
labdarúgócsapata a másodosztá-
lyos bajnokság hétvégi, 12. fordu-
lójában, a Szamos-partiak 2-1-re 
maradtak alul a Resicabánya ven-
dégeként. Ugyanebben az etapban 
nyert viszont 2-1-re hazai pályán a 
Rapid a Konstancai Farul ellen, és 
az FK Csíkszereda is otthon tartotta 
a három pontot a Chiajna elleni 
1-0-s sikerével. Ma Petrolul–Bákó 
találkozó lesz 19.30-tól.
 
Botlott a Bukaresti CSM
a kézilabda-BL-ben
Csak 22-22 arányú döntetlent 
játszott hétvégén a Bukaresti CSM 
női kézilabdacsapata hazai pályán 
a Krim Mercator ellen abban a 
Bajnokok Ligája-csoportban, ahol 
a Ferencváros 29-25-re legyőzte 
idegenben a Bietigheimot. Ennek 
ellenére az A nyolcas élén 11 pont-
tal még a bukarestiek állnak, bár 
a szintén 11 pontnál tartó Rosz-
tov-Don egyel kevesebb mérkőzést 
játszott náluk. A Ferencváros hat 
ponttal az ötödik. A B csoportban 
a Győri ETO vezet 12 ponttal, holott 
hétvégén nem léphetett pályára. 
Ebben a nyolcasban a Râmnicu 
Vâlcea nyeretlenül sereghajtó, 
szombaton a Buducnost vendége-
ként maradt alul 29-28-ra.
 
Lemaradtak a főtábláról
A Nagyváradi VSK, a Steaua, de a 
Szolnok és a Budapesti OSC férfi  
vízilabdacsapatai sem jutottak 
a Bajnokok Ligája főtáblájára, 
miután a tegnap zárult selejtezők 
során egyikük sem tudott élen 
végezni a csoportjában. A tornák, 
mint ismeretes, Olaszországban és 
Magyarországon zajlottak. A két 
főtáblás helyért a négy csoport-
győztes játszhatott lapzártánk után. 
A BL-ről lemaradt együttesek az 
Eurokupában mártózhatnak majd 
meg a medencében.
 
Teljes a nyolcas döntő mezőnye
Lezárult a férfi  kosárlabda-Román 
Kupa három selejtezőtornája, 
amelynek végén a Craiova, a Ko-
lozsvári U-BT, a Szeben, a Nagyvá-
radi VSK, a Pitești, a Voluntari, a 
Steaua és a Temesvár kvalifi káltak 
a nyolcas döntőbe. A fi nálét már-
ciusban rendezik. A női mezőny 
számára, mint ismeretes, csak né-
gyes döntőt szerveznek februárban. 
A Sepsi SIC mellé a Szatmárnémeti 
VSK, a Kolozsvári Universitatea és a 
Bukaresti Agronomia kvalifi kált.
 
Hamilton hetedszer világbajnok
Lewis Hamilton, a Mercedes brit 
versenyzője nyerte a vasárnapi For-
ma–1-es Török Nagydíjat, és ezzel 
címét megvédve hetedszer szerzett 
világbajnoki elsőséget. A 35 éves 
brit pilóta ezzel beérte az örökrang-
listán az F1 történetének eddigi 
egyetlen hétszeres vb-győztesét, a 
legendás német Michael Schuma-
chert. 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 világbaj-
nokság két hét múlva Bahreinben 
folytatódik.

Koronavírus-fertőzés miatt 
elmaradt Románia Norvégia 
elleni mérkőzése a Nemzetek 
Ligájában. Az északiak nem 
tudtak elutazni Bukarestbe, 
a találkozó eredményéről az 
Európai Labdarúgó-szövet-
ség fegyelmi bizottsága fog 
dönteni.

 » V. NY. R. 

A koronavírus-járvány felülírta 
Románia labdarúgó-váloga-
tottjának terveit, mert töröl-

ték tegnapi Nemzetek Ligája-mér-
kőzését, miután ellenfele keretében 
fertőzött játékost diagnosztizáltak. 
Mirel Rădoi szövetségi kapitány 
kék-sárga-piros legénysége Norvégi-
át fogadta volna az ötödik forduló-
ban azzal a nem titkolt céllal, hogy 
visszavágjon a szeptemberi, 4-0-s 
vereségért. Az északiak a legerő-
sebb felállásban érkeztek volna, de 
indulás előtt az egyik futballistájuk 
Covid-tesztje pozitív lett. Ez az Eu-
rópai Labdarúgó-szövetség (UEFA) 
protokollja szerint még nem okozott 
volna problémát, hiszen bőven lett 
volna elég egészséges játékosuk a 
pályára lépéshez,  és Románia is 
rábólintott a fogadásukra. Csak-
hogy Oslót nem tudták elhagyni, 

NORVÉGIA NEM TUDOTT ELUTAZNI A ROMÁNIA ELLENI NEMZETEK LIGÁJA-MÉRKŐZÉSÉRE

Keresztülhúzott számítások

Kĳ utottak. Végig hittek magukban, ott vannak a kontinens elitjében a magyar labdarúgók

 » A szabály-
zat értelmében 
a kontinentális 
szervezet fegyel-
mi bizottsága 
vizsgálja majd 
ki az ügyet, az 
összecsapás 
eredménye a tes-
tület döntésén 
múlik.

a norvég hatóságok szerint ugyanis 
hiába volt a csapat a szállodájában 
elkülönítve, tíz nap karantént rendel-
tek el a delegációjuk minden egyes 
tagjára, akivel a játékos kapcsolatba 
került. A válogatott szombaton még 
kétségbeesett nyílt levélben próbálta 
jobb belátásra téríteni az egészség-
ügyi hatóságokat, de estig nem kap-
tak választ, ezért az UEFA törölte a 
mérkőzést. A szabályzat értelmében 
a kontinentális szervezet fegyelmi 
bizottsága vizsgálja majd ki az ügyet, 
az összecsapás eredménye a testület 
döntésén múlik. Írhatják azt 3-0-ra 
Románia válogatottjának a javára, 
akár ki is zárhatják a norvégokat, de 
ha úgy ítélik meg, hogy egyik csapat 
sem hibáztatható az elmaradt mér-
kőzésért, akkor sorsolásra bízzák, és 
1-0, 0-1 vagy 0-0-s végeredménnyel 
jegyezhetik a zöldasztalnál.

A norvégok érhetően bosszúsak 
voltak a történtek miatt, meglátá-
suk szerint a kormányuk nem tartja 
tiszteletben azt a járványügyi pro-
tokollt, amit elfogadott. „Negyven-
három mérkőzést játszottunk le az 
elmúlt napokban. Egyet sem töröl-
tek azért, mert koronavírusos esetet 
diagnosztizáltak. Az elmúlt négy 
évben keményen dolgoztunk azon, 
hogy előre lépjünk a FIFA-ranglis-
tán, ha nem játszhatunk Románia 
és Ausztria ellen, akkor az rossz 
hatással lesz a terveinkre” – fogal-

maztak a közleményben. Norvégia 
Románia előtt áll az összetettben 
a Nemzetek Ligája B divíziójának 
1. csoportjában, de ha nem szerez-
nek pontot vagy pontokat ebben 
az utolsó két fordulóban, akkor ér-
telemszerűen hátrébb sorolódnak. 
A kék-sárga-piros együttes szerdán 
Belfastban lép pályára az ellen az 
északír gárda ellen, amelyik lapzár-
tánk után a listavezető osztrákokkal 
csapott össze. Az elmaradt NL-mér-
kőzés helyett a válogatott a mogoșo-
aiai edzőközpontjában kétkapuzott, 
de a tétmérkőzésre tervezett meze-
ket viselték, hogy azokat később jó-
tékonysági célra fordítsák – a Piatra 
Neamț-i kórházban történt hétvégi 
tűzeset áldozatainak családja javára 
adakozókhoz juttatják majd el őket.

Az NL ötödik fordulójában amúgy 
az élmezőny szombati mérkőzésén 
Svédország 2-1-re legyőzte otthon a 
horvátokat, Portugália pedig 1-0-ra 
kikapott a vendég franciáktól, ezért 
a 3. csoportban Franciaország 13 
ponttal áll az élen Portugália (10), 
Horvátország (3) és Svédország (3) 
előtt. A 4. csoportban Németország 
vezet 9 ponttal, Spanyolország (8), 
Ukrajna(6) és Svájc (3) előtt, miután 
a Svájc–Spanyolország mérkőzés 1-1-
re, a Németország–Ukrajna találkozó 
pedig 3-1-re végződött. Magyarország 
válogatottja lapzártánk után a szer-
bekkel játszott.
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 » H. B. O.

A magyar labdarúgó-válogatott ki-
jutott a jövőre halasztott, részben 

budapesti rendezésű Európa-bajnok-
ságra, miután csütörtökön este a Pus-
kás Arénában 2-1-re legyőzte Izlan-
dot. Marco Rossi szövetségi kaptány, 
mint ismeretes, pozitív koronavírus-
tesztje miatt nem lehetett jelen a sta-
dionban, telefonon értekezett Cosimo 
Inguscióval, aki távollétében irányí-
totta a piros-fehér-zöld együttest. A 
csapat amúgy rosszul kezdett, hamar 
hátrányba került, miután a 11. perc-
ben Gylfi  Sigurdsson szabadrúgásá-
nál Gulácsi Péter nagyot hibázott, 
és „bevédte” a lövést. A végig me-
zőnyfölényben játszó magyar csapat 
viszont szenzációs hajrát produkált: 
a csereként beállt Loig Nego révén 
kiegyenlített, majd a ráadáspercek-
ben Szoboszlai Dominik pazar távoli 
góljával megfordította az eredményt. 
„Nagyon büszke vagyok a csapatra, 
végigküzdöttük az egész találkozót, 
és ennek meg is lett az eredménye. 
(…) A gólörömnél végigfutott az agya-
mon minden, a kiskoromtól odáig, 
hogy tényleg kint vagyunk az Eb-n” 
– nyilatkozta a lefújást követően a 
végeredményt beállító játékos.

A négy évvel ezelőtti Eb-n nyolcad-
döntős magyar válogatott története 
során először jutott ki kétszer egymás 
után a kontinensviadalra (összessé-
gében negyedszer). A jövő nyárra ha-
lasztott tornán a németekkel, a világ-
bajnok franciákkal és az Eb-címvédő 
portugálokkal szerepel majd azonos 

csoportban, utóbbi kettővel a Puskás 
Arénában csap össze. A magyarok 
mellet csütörtök este még Skócia, 
Észak-Macedónia és Szlovákia váltott 
jegyet a seregszemlére. A skótok bün-
tetőkkel ejtették ki a szerbeket, a szlo-
vákok hosszabbítás után 2-1-re nyertek 
az északírek vendégeként, miközben 
a macedónok a grúzokat múlták felül 
idegenben 1-0-ra.

A négy pótselejtező döntőjével tel-
jessé vált a 24 csapatos Eb mezőnye. 
A 12 társrendező közül kilenc kva-
lifi 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-Macedó-
nia 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): Hollan-
dia, 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.

Kijutott az Eb-re a magyar futballválogatott

 » „Nagyon 
büszke vagyok a 
csapatra, végig-
küzdöttük az 
egész találkozót, 
és ennek meg is 
lett az eredmé-
nye” – mondta 
Szoboszlai 
Dominik.




