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Csíki pontrablás Gorj megyében
Gól nélküli döntetlennel zárult 
hétfő este a Viitorul Pandurii Târgu 
Jiu–FK Csíkszereda mérkőzés a 
másodosztályos labdarúgó-bajnok-
ság 20. fordulójában. A vendégek 
a 86. percben gólt szereztek, amit 
Horia Mladinovici játékvezető 
előbb megadott, de kis idő után les 
miatt érvénytelenített. A meccs vé-
gén Valentin Suciu, az FK Csíksze-
reda vezetőedzője megkérdezte a 
játékvezetőt, hogy Florin Păunescu 
partjelző intésére miért érvényte-
lenítette-e Bor gólját. A partjelző 
szerint a beadást követően az FK 
egyik játékosa megcsúsztathatta 
a labdát a hosszú sarok felé, ahol 
a gólt szerző Bor lesen lehetett. 
Azonban a tévés közvetítésekből ez 
nem látszott. „Nem tudott magya-
rázatot adni, ő így látta a helyzetet. 
Megadta a gólt, majd 6–7 másod-
perccel később érvénytelenítette, 
mert les volt. Közbelépett a „videó-
bíró”, van VAR a bajnokságban, 
csak nem látjuk sehol” – nyilat-
kozta a mérkőzést követően a tévés 
interjújában Suciu. Az FK Csíksze-
reda közösségi oldalán megjelent 
nyilatkozatában a vezetőedző 
kiemelte, hogy keserű szájízzel 
távoznak Gorj megyéből. „Többet 
vártam ettől a mérkőzéstől, több 
akciót kellet volna végrehajta-
nunk. Nagyon frusztráló, hogy 
máshol nem veszik észre a lest, 
itt meg találnak egyet, sajnos ez 
van” – mondta Suciu. A döntet-
lennel az FK a kilencedik helyen 
áll az alapszakasz hétvégi, utolsó 
fordulója előtt.
 
Engedélyekre vár
a sportminisztérium
Május elsején nyithatja meg kapu-
ját az újjáépített bukaresti Arcul de 
Triumf (Diadalív) stadion – közölte 
Novák Károly Eduárd. Románia 
sportminisztere hangsúlyozta: nem 
rosszindulat miatt nem engedik 
a rögbiválogatottat ott edzeni, 
hanem engedélyekre várnak, hogy 
használni lehessen a létesítményt. 
„Figyelembe kell vennünk a törvé-
nyeket és a romániai bürokráciát. 
Mi azért harcolunk, hogy minél 
hamarabb beszerezzük az engedé-
lyeket” – szögezte le.
 
Kovács István lett a Nemzetközi
Ökölvívó-szövetség főtitkára
Az olimpiai, valamint amatőr és 
profi  világbajnok Kovács István 
„Kokót” nevezték ki a Nemzet-
közi Ökölvívó-szövetség (AIBA) 
főtitkárának. Az AIBA tegnapi 
közleménye alapján erről a 
szervezet igazgatótanácsa döntött 
hétfői videókonferenciáján. 
Kovács István már a héten elkezdi 
a főtitkári munkát – írta az MTI. 
„Az ökölvívás az élete, az AIBA 
pedig a családot jelenti a számára. 
Bízom abban, hogy főtitkárként 
egy alapvetően új hatékonysági 
és átláthatósági szintre emeli a 
szervezetet” – idézte a közlemény 
Umar Kremlev AIBA-elnököt. Az 
50 éves Kokó meglátása szerint az 
AIBA egy olyan időszakon megy 
keresztül, amelynek során refor-
mok sorozatát kell végrehajtani 
annak érdekében, hogy a sportág 
fejlődjön. Kovács István saját 
munkáját illetően „teljes nyitottsá-
got és demokráciát” ígért.

Nézők nélkül, de változatlanul 
merész célokat megfogalmazó 
csapatokkal rajtol ma az U21-es 
labdarúgó-Eb. Magyarország 
a torna társházigazdájaként 
Németország ellen kezd, míg 
ugyanebben a csoportban Ro-
mánia Hollandiával találkozik.
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R ománia–Hollandia és Ma-
gyarország–Németország 
mérkőzésekkel kezdődik ma 

az U21-es labdarúgó-Európa-baj-
nokság csoportköre az A csoport-
ban. A torna társházigazdájaként a 
piros-fehér-zöldek Székesfehérvá-
ron és Budapesten fognak pályára 
lépni, míg a kék-sárga-piros együt-
tes mindhárom találkozóját a fő-
városi Bozsik Arénában vívja meg. 
Magyarországon – Szombathelyen 
és Győrött – rendezik az Oroszor-
szág, Izland, Franciaország és Dá-
nia összetételű C csoport találkozóit 
is, míg Szlovéniában a házigazdá-
kat, a spanyolokat, a cseheket és az 
olaszokat soraiban tudó B négyes, 
valamint a Portugália, Horvátor-
szág, Anglia és Svájc összetételű D 
kvartett játszik majd – Maribor, Cel-
je, Ljubljana és Koper városaiban.

A koronavírus-járvány miatt 
az Európai Labdarúgó-szövetség 
(UEFA) szakított a hagyományok-
kal, és a kontinensviadalt két sza-
kaszra bontotta, így most csak a 
csoportkört rendezik, a kieséses 
szakaszt pedig május 31. és június 
6. között rendezik. Erre a négyesek 
első két helyezettjei jutnak tovább. 
Az is rendhagyó, hogy a járvány mi-
att zárt kapuk mögött, nézők nélkül 
zajlik most a torna, a szurkolók csak 
a tévé képernyői elől biztathatják 
kedvenceiket.

A romániai válogatott mérkő-
zéseit a TVR, a magyarokét az M4 
Sport közvetíti majd élőben, de 
utóbbi – a Magyar Labdarúgó-szö-
vetség (MLSZ) tegnapi közleménye 
alapján – a határon túl sem lesz 
kódolva, így az erdélyiek és felvi-
dékiek is élőben, magyar szakkom-
mentátort hallgatva követhetik 
a találkozókat. Ehhez – mint azt 
Székely Dávid, az M4 Sport csator-
naigazgatója mondta – a technikai 
feltételeket már korábban létrehoz-
ták, azóta a jogi lehetőségeket ke-
resték a gyakorlati alkalmazáshoz. 
Papp Dániel, az MTVA vezérigazga-
tója szerint történelmi előrelépést 
jelent a most kötött megállapodás 
a szlovák és román közszolgála-
ti csatornákkal, de az EBU-val is, 
mert az U21-es Európa-bajnokság 
mellett a felnőttválogatott világ-
bajnoki selejtezői sem lesznek kó-
dolva a határon túl.

Tartalékos házigazdák
Arról már beszámoltunk, hogy a 
magyar utánpótlást irányító Gera 
Zoltán szövetségi kapitánynak nem 
volt egyszerű feladata a keret össze-
állításakor, hiszen a koronavírusos 
megbetegedések miatt az utolsó pil-

MAGYARORSZÁG ÉS ROMÁNIA AZONOS CSOPORTBAN KEZDI MA AZ U21-ES FUTBALL-EB-T

Labdába rúg az utánpótlás

Megalapozott remények. Elődei nyomdokába lépne Románia U21-es válogatottja a ma kezdődő Eb-n

 »  „Nagy bizo-
nyítási vágy van 
a játékosokban, 
mi pedig igyek-
szünk sulykolni 
azt, hogy nincs 
vesztenivalójuk 
az Európa-baj-
nokságon, 
ezért élvezzék a 
játékot, hozzák 
ki magukból a 
maximumot” 
– idézte Gera 
Zoltánt a Magyar 
Labdarúgó-szö-
vetség (MLSZ) 
hivatalos hon-
lapja.

lanatban is változtatni kényszerült. 
Ezt tetézte, hogy Dárdai Palkó sérülés 
miatt kiesett, és a Puskás-díjas Zsóri 
Dánielre sem számíthat a szakember. 
Bukta Csaba (Altach) és Bíró Csaba 
(MTK) készült helyettük a válogatot-
tal, míg a pozitív Covid-teszt miatt 
„elküldött” csapatkapitány, Demjén 
Patrik helyett a Puskás Akadémia 
játékosát, Auerbach Martint hívta 
meg – így összesen nyolc kényszer-
változás borította fel eredeti terveit. 
A 41 éves szakember már korábban 
is jelezte, hogy a csoportjuk nehéz, 
a papírforma szerint pedig csak a 
negyedik helyre esélyesek, ugyanak-
kor a csapat álma, hogy meglepetést 
okozzanak.

„Nemzetközi szinten a megfelelő 
sebesség mellett a jó mentalitás is 
alapvető elvárás a válogatott tagjai-
val szemben, és ezek meg is vannak 
a keret tagjaiban. Nem kell külön 
felhívni arra a fi gyelmüket, hogy 
sokat kell dolgozni, futni, ütközni 
a pályán, ezzel mindenki tisztában 
van, és azzal is, hogy mindenkinek 
vannak támadó és védekező fel-
adatai. Nagy bizonyítási vágy van a 

játékosokban, mi pedig igyekszünk 
sulykolni azt, hogy nincs veszteniva-
lójuk az Európa-bajnokságon, ezért 
élvezzék a játékot, hozzák ki maguk-
ból a maximumot” – idézte Gerát a 
Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) 
hivatalos honlapja. A szakember 
hozzátette, hogy sikerült kielemez-
niük az ellenfeleiket, így miközben a 
Bundesliga-játékosokra építő néme-
tek bátran támadnak, a hollandok 
gólerősek, a romániai gárda is gyors, 
technikás futballt játszik.

Magas mérce
A romániai keret ugyanakkor jelen-
tősen átalakult, amióta két évvel ez-
előtt a korosztályos Eb-n elődöntőbe 
jutva kiharcolták az olimpiai részvé-
telt. A szakvezetés is változott, és 
Mirel Rădoi helyett egy Gerához ha-
sonlóan neves, korábbi válogatott 
futballistára, Adrian Mutura bízták 
a csapatot. Ő már korábban is jelez-
te, hogy csoportjukban a továbbju-
tást jelentő első két helyet célozzák, 
de a kieséses szakaszban is megis-
mételnék, és akár túl is szárnyalnák 
az U21-es válogatott legutóbbi sike-
rét. A 42 éves szakember elégedett-
nek mutatkozott a keretével, meg-
látása szerint hasonló képességű 
játékosok alkotják, Mirel Rădoi pe-
dig már „felépítette a csapat egyéni-
ségét”. „Nem félek senkitől. Vannak 
ászaink a csapatban, mint például a 
kapusunk, Vlad, aki kiválóan véd, 
olyan hátvédjeink, akik képesek be-
csúszni és fejelni, a középpályása-
ink gyorsak, és sokat szaladnak, az 
ékeink pedig gólerősek. Elérkezett 
az idő, hogy egy magasabb szintre 
lépjenek, és mindenkinek megmu-
tassuk, hogy mire vagyunk képe-
sek” – fogalmazott Mutu.

Az A csoportban a mai Magyar-
ország–Németország és a Romá-
nia–Hollandia összecsapásokat is 
romániai idő szerint 22 órakor ren-
dezik, majd szombaton 19 órától 
Magyarország–Románia, 22 órától 
pedig Németország–Hollandia talál-
kozók lesznek. Az utolsó fordulóban 
március 30-án, kedden 19 órakor lép 
pályára a kvartett mezőnye Hollan-
dia–Magyarország és Németország–
Románia párosítás szerint.
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Magyarország és Románia kerete az Eb-re

Magyarország kerete: Bese Balázs (Budafok), Kovács 
Péter (Budaörs) – kapusok; Bolla Bendegúz (Fehérvár), 
Huszti András (Budafok), Balogh Botond, (Parma), Varju 
Benedek (MTK), Mocsi Attila (Haladás), Tamás Olivér 
(Paks), Deutsch László (Puskás Akadémia) – védők; 
Csonka András (Budafok), Kata Mihály (MTK), Szendrei 
Norbert (Honvéd), Hinora Kristóf (Vasas), Mezei Szabolcs 
(MTK), Palincsár Martin (MTK) – középpályások; Kiss 
Tamás (Puskás Akadémia), Kovácsréti Márk (Kisvárda), 
Skribek Alen (Budafok), Szőke Adrián (Heracles), Bárány 
Donát (DVSC), Bíró Bence (MTK ) – támadók.
Románia kerete: Andrei Vlad (FCSB), Marian Aioani 
(Chindia Târgoviște), Mihai Eșanu (Dinamo) – kapusok; 
Ștefan Vlădoiu (Craiova), Denis Haruț (FCSB), Alexandru 
Pașcanu (Ponferradina), Andrei Chindriș (Botoșani), 
Denis Ciobotariu (Kolozsvári CFR), Radu Drăgușin (Juven-
tus), Raul Opruț (Hermannstadt), Radu Boboc (Viitorul) 
– védők; Marius Marin (AC Pisa), Marco Dulca (Chindia), 
Răzvan Oaidă (FCSB), Cătălin Itu (CFR), Darius Olaru 
(FCSB), Andrei Ciobanu (FC Viitorul), Olimpiu Moruțan 
(FCSB), Octavian Popescu (FCSB) – középpályások; Ale-
xandru Cîmpanu (Craiova), Alexandru Mățan (Columbus 
Crew), George Ganea (Viitorul), Valentin Costache (CFR) 
– támadók.




