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KĲ UTOTT A MAGYAR–SZLOVÉN TORNÁRA AZ U21-ES ROMÁN FOCIVÁLOGATOTT

Ismét átélhetik az Eb-csodát

Sorozatban másodszor 
Románia is résztvevője a 
21 éven aluli labdarúgók 
Európa-bajnokságának. A 
kedd este kiharcolt tovább-
jutás után a főszereplők már 
abban reménykednek, hogy 
ismét az elődöntőig jutnak 
a jövőre Magyarország és 
Szlovénia által rendezendő 
kontinensviadalon.

 » KRÓNIKA

„K itűnő labdarúgók har-
colták ki az Euró-
pa-bajnoki részvételt, 

meglátják, a jövőben ők fogják 
alkotni a nagyválogatottat” – je-
lentette ki Adrian Mutu, Romá-
nia U21-es labdarúgócsapatának 
szövetségi kapitánya, miután 
tanítványai kijutottak a jövő évi, 
magyar–szlovén közös rendezé-
sű kontinensviadalra. A román 
utánpótlás-válogatott kedden 
este a már biztos csoportelső Dá-
niát látta vendégül Ploiești-en, és 
győzelmi reményekkel lépett pá-
lyára, hogy biztosan bekerüljön 
a kilenc csoport legjobb öt má-
sodik helyezettje közé, és – so-
rozatban másodszor – kijusson a 
jövő évi tornára. Csakhogy a gól 
nélküli első félidő után a dánok 
az 50. percben büntetőből meg-
szerezték a vezetést. Ugyanakkor 
a vendégek kevéssel ezután egy 
kiállítás miatt megfogyatkoztak, 

a román válogatott pedig a 72. 
percben kiegyenlített: Valentin 
Costache volt eredményes Olim-
piu Moruțan passzából, miután 
Darius Olaru lövése kipattant a 
kapufáról. A játék végén a dánok 
nem erőltették a támadást, a ha-
zaiak pedig – akik már tudták, 
hogy az egy pont is Eb-részvételt 
ér – „kipasszolták” magukat a 
kontinensviadalra. Mint isme-
retes, ezt a bravúrt sorozatban 
másodszor érik el: az Olaszor-
szágban és San Marinóban ren-
dezett 2019-es kontinenstornán 
az elődöntőig menetelt Mirel Ră-
doi legénysége. Ezt megelőzően 
Románia csapata csak 1998-ban 
szerepelt az ifj úsági Európa-baj-
nokságon. Ezúttal a 26 ponttal 
záró Dánia mögött 20 ponttal vé-
gezve sikerült kijutniuk az Eb-re, 
Ukrajnát (16 pont), Finnországot 
(13), Észak-Írországot (9) és Mál-
tát (1) megelőzve.

A kedd esti ünneplésen a fi a-
tal labdarúgók már nem Rădoi-t 
dobták a magasba, hiszen a tré-
nert időközben előléptették a 
nagyválogatott élére. A helyére 
kinevezett Adrian Mutu meg is 
köszönte elődjének a vezérleté-
vel szerzett 10 pontot – Romá-
nia végül a különversenyben 14 
ponttal a negyedik legjobb cso-
portmásodikként csatlakozott a 
16 fős mezőnyhöz. Mutu büszke 
volt játékosaira is, akik szerinte 
nemcsak a célkitűzést teljesítet-
ték, hanem jó játékot is mutattak. 
A győzelemmel felérő pontmen-
tés elérője, a Kolozsvári CFR-ben 

játszó Costache hihetetlen meg-
valósításnak tartja az Eb-részvé-
tel kiharcolását. „A meccs előtt 
arra gondoltam, nekem is gólt 
kellene már szereznem, hiszen 
a klubomban sem jött össze, de 
reméltem, most sikerül helyre-
hozni valamit. És lám, össze is 
jött, akárcsak a kijutás” – érté-
kelt Costache, aki szerint gye-
rekkori álma vált valóra. A csatár 
azt ígérte, mindent megtesznek, 
hogy legalább megismételjék a 
tavalyi elődöntős szereplést.

Az európai szövetség végrehaj-
tó bizottsága egyébként tavaly 
növelte 12-ről 16-ra az U21-es Eb-n 
részt vevő válogatottak létszá-
mát. Lapzártáig 15 csapat helye 
volt biztos: Magyarország,  Szlo-
vénia (társendezőkként), Olasz-
ország, Franciaország, Anglia, 
Csehország, Oroszország, Spa-
nyolország, Hollandia, Dánia, 
Németország, Svájc, Portugália, 
Horvátország és Románia ké-
szülhet a kontinensviadalra. Az 
Európa-bajnokságon az 1998. 
január 1-je után született labda-
rúgók vehetnek részt. Magyar-
országon az új Bozsik Aréná-
ban, valamint Székesfehérvá ron, 
Szombathelyen és Gyirmóton 
játszanak majd mérkőzéseket, a 
szlovéniai helyszínek pedig Cel-
je, Ljubljana, Maribor és Koper. 
A torna csoportmérkőzéseit 
2021. március 24–31., a kieséses 
szakaszt pedig 2021. május 31. – 
június 6. között tervezik lebonyo-
lítani. A csoportokat december 
10-én sorsolják ki Nyonban.

 » RÖVIDEN

Újragondolták a magyar hokicsapatok erdélyi kiszállásait
A Csíkszeredai Sportklub koronavírus-problémái miatt újratervezték 
a közös magyar–román jégkorongbajnokság, az Erste Liga következő 
napjainak programját. Ezen a héten három magyarországi együttes 
érkezik Erdélybe – az eredeti elképzelés az volt, hogy mindannyian 
három-három meccset játszanak, ez azonban a csíkiak kiesésével 
nem valósulhat meg. A frissített program szerint pénteken 18.30-tól 
Gyergyói HK–Ferencváros; szombaton 18.30-tól Brassói Corona–Fe-
rencváros; vasárnap 18.30-tól Gyergyói HK–Dunaújvárosi Acélbikák; 
hétfőn 18.30-tól Gyergyói HK–Fehérvári Titánok és Brassói Corona–
Dunaújvárosi Acélbikák; kedden 18.30-tól Brassói Corona–Fehérvári 
Titánok mérkőzéseket rendeznek. A következő héten – a tervek 
szerint – az Opten Vasas HC, a MAC HKB Újbuda és az UTE érkezik 
erdélyi túrára. Az Erste Liga állása: 1.MAC HKB Újbuda 11 meccs/23 
pont, 2. Debreceni EAC 10/19, 3. FTC-Telekom 10/19, 4. Újpesti TE 
10/13, 5. Brassói Corona 5/12, 6. Csíkszeredai Sportklub 5/10, 7. Gyer-
gyói HK 7/7, 8. Dunaújvárosi Acélbikák 9/7, 9. Fehérvári Titánok 7/4, 
10. Opten Vasas HC 4/3.

Thiem legyőzte Nadalt a londoni ATP-vébén 
A férfi  teniszezők év végi világbajnokságának 2. fordulójában az 
osztrák Dominic Thiem két rövidítéses szettben 7:6, 7:6-ra legyőzte 
a spanyol Rafael Nadalt Londonban. A másik meccsen Sztefánosz 
Cicipasz 6:1, 4:6, 7:6-ra felülmúlta Andrej Rubljovot, ezzel Thiem 
csoportelsőként a négy között van, az orosz pedig kiesett a London 
2020 nevű csoportban. A Tokió 1970 elnevezésű kvartettben Novak 
Djokovics (szerb, 1. kiemelt), Danyiil Medvegyev (orosz, 4.), Alexan-
der Zverev (német, 5.) és Diego Schwartzman (argentin, 8.) harcol a 
továbbjutásért. A londoni O2 Arenában nézők és vonalbírók nélkül 
zajlik a férfi  teniszezők világbajnoksága.
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FMegmutathatják. Ismét nagyot alkotna az Eb-n a kedd este kĳ utott román U21-es csapat

A román férfi  kosárlabda-válo-
gatottnál is gondokat okozott 

a koronavírus, a 2022-es Euró-
pa-bajnokság selejtezőjére hango-
ló keretből három sportoló pozitív 
mintát adott. A Kolozsvári U-BT 
közlése szerint az egyik fertőzött 
kosaras Kuti Nándor, ugyanak-
kor a Szamos-parti egyesület 

sportigazgatója, Branko Csuics 
is ugyanerre a sorsra jutott. A já-
tékosoknak el kellett hagyniuk a 
válogatott edzőtáborát, s jelenleg 
mindannyian házi karanténban 
vannak. Az edzéseket csak azok 
folytathatják, akik már átestek a 
betegségen, a többiek elkülöní-
tésbe vonultak, és a következő 

napokban újabb teszteléseken 
vesznek részt. Tudor Costescu 
csapata november 28-án Lengyel-
országgal, két nappal később a 
házigazda spanyolokkal játszik a 
valenciai „buborékban”. A selej-
tezőmeccsek előtt a szövetség Bu-
karestben rendezett összetartást a 
válogatott tagjainak. (Orbán Zsolt)

Kuti Nándor karanténba került

Marosvásárhely polgármesteri hivatalá-
nak jelenlegi összesített adóssága 658 mil-
lió lej. Ez az összeg nem tartalmazza a vá-
rosi tanács alárendeltségébe tartozó cégek 
tartozásait.

Az összeg több tételből tevődik össze:
– a kifi zetetlen számlák értéke 45 millió lej, 
ebből 41 millió lej kifi zetési határideje lejárt;

– 10 millió lej a végrehajtó testület fi zetése és a fogyatékos-
sággal élő személyek juttatásait jelenti, ezek elmaradt és 
kifi zetés előtt álló összegeket jelentenek;
– 52 millió lej banki hitelek eredménye;
– 551 millió lej többéves „kötelezettségvállalási hitelt” jelent.

A városi tanács alárendeltségébe tartozó vállalatok és in-
tézmények adósságainak feltérképezése még zajlik.
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