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Negyeddöntős ellenfelet kapott a Szejke SK
Az elmúlt hétvégén zárult a férfi kézilabda A osztály első köre. A három 
csoportból nyolc klub maradt állva, ők harcolnak az élvonalba jutásért.
A másodosztály C csoportját a Székelyudvarhelyi Szejke SK nyerte, 
innen még a Segesvári VSK és a Kolozsvári U jutott tovább. Az A jelű 
csoportból a CSU Pitești és a CSM Ploiești, a B-ből a CSM Alexandria, 
a CS Medgidia és a Craiovai Universitatea folytathatja. A feljutási 
tornát április közepén rendezik, a versenykiírás szerint a párosítások: 
Pitești–Craiova, Ploiești–Kolozsvár, Alexandria–Segesvár és Medgi-
dia–Szejke SK. Amennyiben a Szejke SK legyőzi Medgidiát, a Pitești–
Craiova összecsapás győztesével játszik az elődöntőben.

• RÖVIDEN 

• A magyar–szlovén 
rendezésű U21-es lab-
darúgó Európa-bajnok-
ságot két szakaszban 
bonyolítják le: mától 
egy héten keresztül 
a csoportmeccseket, 
majd május 31-e és 
június 6-a között a kie-
séses szakasz találko-
zóit rendezik meg.

ORBÁN ZSOLT 

M agyarország és Szlovénia a 
társházigazdája az U21-es 
labdarúgó-Eb 23. kiírásá-

nak, amely először zajlik 16 váloga-
tott részvételével. A Gera Zoltán által 
irányított magyar nemzeti csapat 
házigazda jogán vesz részt a tornán, 
míg az Adrian Mutu vezette román 
együttes selejtezővel jutott ki a kon-
tinensviadalra.

Az egykori Chelsea-csatár a kva-
lifi káció közben vette át a stafétát 
Mirel Rădoitól, akit 2019 őszén a 
felnőtt válogatott élére neveztek ki. 
A Mutu-legénységnek nehéz lesz 
megismételnie a menetelést, amit 
Rădoi vezetésével a „kis trikolórok” 
bemutattak a két évvel ezelőtti Eb-n. 
Mint emlékezetes, a román váloga-
tott az elődöntőben búcsúzott az 
olasz–San Marinó-i rendezésű ese-
ményen, ahol a németek állították 
meg Dennis Manékat. Az akkori csa-
patból időközben sokan felkerültek 
a nagyválogatottba, a mostani keret-
ben csak egy-két játékost találunk az 
Eb-elődöntős gárdából.

A magyar válogatottal szemben 
nincsenek nagy elvárások, Magyar-
ország legutóbb 1996-ban képvisel-
tette magát az ifj úsági Eb-n. Gera 
Zoltán tétmérkőzésen ma este a 
németek ellen fog bemutatkozni a 
kispadon. A 97-szeres válogatott tá-
madó középpályással sokáig nyeret-
len volt a felkészülés során az U21-es 
alakulat, amely tavaly októberben 
az oroszok elleni Eb-főpróbán 2–0-s 
győzelemmel szakította meg a nega-
tív sorozatot. Gera dolgát keretprob-
lémák nehezítik, pozitív koronaví-

rustesztek, illetve sérülés miatt hét 
játékos is kikerült a keretből.

„Nagy bizonyítási vágy van a já-
tékosokban, mi pedig igyekszünk 
sulykolni azt, hogy nincs veszteniva-
lójuk az Európa-bajnokságon, ezért 
élvezzék a játékot, hozzák ki maguk-
ból a maximumot” – fogalmazott az 
Eb-rajt előtt Gera Zoltán. A magyar 
és a román U21-es válogatott azonos 
csoportba került a sorsoláson, a ro-
mánok a hollandok ellen debütálnak, 
majd szombaton 19 órától magyar–ro-
mán presztízscsatát rendeznek Buda-
pesten, az Új Bozsik Stadionban.

A négy csoportból az első és a 
második helyezettek jutnak tovább 
a negyeddöntőbe, a kieséses sza-
kasz mérkőzéseit május 31. és június 
6. között tartják. Magyarországon 
Gyir mót, Székesfehérvár, Szombat-
hely és Budapest lesz a helyszín, míg 

Szlovéniában Celje, Koper, Maribor 
és Ljubljana, a fi nálét a szlovén fővá-
rosban rendezik.

U21-es labdarúgó-Eb, 
Magyarország és Szlovénia

Csoportbeosztás: A csoport (Székes-
fehérvár és Budapest): Magyaror-
szág, Németország, Románia, Hol-
landia; B csoport (Maribor és Celje): 
Szlovénia, Spanyolország (címvédő), 
Csehország, Olaszország; C csoport 
(Szombathely és Győr): Oroszország, 
Izland, Franciaország, Dánia; D cso-
port (Koper és Ljbuljana): Portugá-
lia, Horvátország, Anglia, Svájc.

Az első forduló programja: ma 
19 órától Csehország–Olaszország és 
Szlovénia–Spanyolország, 22 órától 
Magyarország–Németország és Ro-
mánia–Hollandia; holnap 16 órától 

Anglia–Svájc, 19 órától Oroszország–
Izland, 22 órától Franciaország–Dá-
nia és Portugália–Horvátország.

A magyar keret: Bese Balázs 
(Budafok), Kovács Péter (Budaörs) 
– kapusok; Bolla Bendegúz (MOL 
Fehérvár), Huszti András (Budafok), 
Balogh Botond (Parma), Varju Bene-
dek (MTK), Mocsi Attila (Haladás), 
Tamás Olivér (Paksi FC), Deutsch 
László (Puskás Akadémia) – védők; 
Csonka András (Budafok), Kata Mi-
hály (MTK), Szendrei Norbert (Hon-
véd), 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 Bu-
dapest) – támadók. Szövetségi kapi-
tány: Gera Zoltán.

A román keret:  Andrei Vlad 
(FCSB), Marian Aioani (Chindia 
Târgoviște), Mihai Eșanu (Dina-
mo) – kapusok; Ștefan Vlădoiu (U 
Craiova), Denis Haruț (FCSB), Ale-
xandru Pașcanu (Ponferradina), 
Andrei Chindriș (FC Botoșani), De-
nis Ciobotariu (Kolozsvári CFR), Ra-
du Drăgușin (Juventus), Raul Opruț 
(FC Hermannstadt), Radu Boboc (FC 
Viitorul) – védők; Marius Marin (AC 
Pisa), Marco Dulca (Chindia), Răz-
van Oaidă (FCSB), Cătălin Itu (CFR), 
Darius Olaru (FCSB), Andrei Cioba-
nu (FC Viitorul), Olimpiu Moruțan 
(FCSB), Octavian Popescu (FCSB) 
– középpályások; Alexandru Cîm-
panu (U Craiova), Alexandru Mățan 
(Columbus Crew), George Ganea (FC 
Viitorul), Valentin Costache (CFR) – 
támadók. Szövetségi kapitány: Adri-
an Mutu.

A z olimpiai, valamint amatőr és 
profi  világbajnok Kovács Istvánt 

nevezték ki a Nemzetközi Ökölvívó 
Szövetség (AIBA) főtitkárának. Az 
AIBA közleménye szerint erről a szer-
vezet igazgatótanácsa döntött video-
konferenciáján. Kovács István már a 
héten elkezdi a főtitkári munkát.

„Az ökölvívás az élete, az AIBA 
pedig a családot jelenti számára. 

Bízom abban, hogy főtitkárként egy 
alapvetően új hatékonysági és átlát-
hatósági szintre emeli a szervezetet” 
– idézte a közlemény Umar Kremlev 
AIBA-elnököt.

Nagy megtiszteltetés, egyben óri-
ási felelősség főtitkárként dolgozni 
Umar Kremlev elnök mellett – mond-
ta az 50 éves Kovács István. „Az AI-
BA olyan időszakon megy keresztül, 

amelynek során reformok soroza-
tát kell végrehajtani, ezek ugyanis 
szükségesek ahhoz, hogy a világ-
szerte milliók által kedvelt ökölví-
vás fejlődjön és a sportolók, edzők 
a legjobb eredményeket érhessék 
el a nemzetközi viadalokon” – tette 
hozzá az új főtitkár, aki saját mun-
káját illetően „teljes nyitottságot és 
demokráciát” ígért.

Kovács István lett az AIBA főtitkára

Kezdődik a jövő csillagainak Eb-je
Szombaton magyar–román presztízscsata lesz a magyar–szlovén Európa-bajnokságon

Gera szerint nincs veszítenivalója a válogatottnak    ▴  FORRÁS: MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ)




