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Sorsoltak a 2022-es kézilabda-
Európa-bajnokság selejtezőire
Románia a kettes, Magyarország 
az ötös csoportból válthat jegyet a 
2022-es női kézilabda-Európa-baj-
nokságra. A selejtezők tegnapi 
sorsolásakor a kék-sárga-piros 
együttes mellé Dánia, Ausztria, 
valamint a Feröer szigetek, Finnor-
szág és Izrael alkotta előselejtező 
csoport győztese került, míg a 
piros-fehér-zöld alakulat Spanyol-
országgal, Szlovákiával, valamint 
a Ciprus, Koszovó, Luxemburg és 
Portugália alkotta előselejtező cso-
port győztesével találkozik majd. 
A tornára a címvédő norvégoknak, 
valamint a három társrendezőnek, 
Macedóniának, Montenegrónak és 
Szlovéniának nem kell selejtezőt 
vívniuk.
 
Védőoltással
a magyarországi Eb-meccsekre
Azok vehetnek részt nézőként a 
nyári labdarúgó-Európa-bajnokság 
budapesti mérkőzésein, akik addig 
megkapják a koronavírus elleni 
védőoltást. Erről Gulyás Gergely, a 
magyarországi Miniszterelnökséget 
vezető miniszter beszélt csütör-
töki online sajtótájékoztatóján, 
megjegyezve, hogy május végéig 
mindenki kaphat oltást, aki kéri, 
ezért remélhetőleg júniusra már 
megoldódik a helyzet. Ismeretes, 
hogy az Európai Labdarúgó-szö-
vetség (UEFA) csakis nézők előtt 
akarja megrendezni a tavalyról 
idénre halasztott kontinensviadalt, 
ezért kilátásba helyezte, hogy 
elveszi a rendezési jogot azon or-
szágoktól, amelyek ezt nem tudják 
biztosítani. Romániában a tervek 
szerint korlátozott számban, de 
szintén beengednek majd nézőket 
a bukaresti mérkőzésekre, miköz-
ben Dánia 12 ezer nézővel számol, 
ami a koppenhágai Parken Stadion 
befogadóképességének mintegy 
harminc százalékát jelenti.
 
Felbőgnek a motorok
a Forma–1-ben és a MotoGP-ben
Hétvégén kezdődik a Forma–1-es 
autós gyorsasági világbajnokság és 
a gyorsasági motoros világbajnok-
ság 2021-es idénye. Előbbi sorozat-
ban a Bahreini Nagydíj jelenti az 
első fordulót, amikor is vasárnap, 
romániai idő szerint 17.30-kor lesz 
a futam. A MotoGP mezőnye Katar-
ban kezd, ahol vasárnap 17 órakor 
lesz az első futam rajtja.

Románia döntetlennel kezdett 
az U21-es labdarúgó-Euró-
pa-bajnokság csoportkörében, 
de a nyitófordulóban vereséget 
szenvedő magyarországiak 
sem látnak okot szégyenke-
zésre az első forduló után. 
A szomszédok egymás ellen 
lépnek pályára hétvégén.
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R ománia döntetlennel, Ma-
gyarország vereséggel kezdte 
az U21-es labdarúgó-Euró-

pa-bajnokságot. A két szomszéd, 
mind ismeretes, azonos csoport-
ban, az A négyesben szerepel, ahol 
a piros-fehér-zöld együttes társhá-
zigazdaként látja vendégül a me-
zőny tagjait. A szerda esti első for-
dulóban a két-sárga-piros együttes 
Hollandia ellen 1-1-gyel zárt, amely 
révén Andrei Ciobanu úgy érzi, 
hogy bebizonyították, hogy bárki-
vel képesek felvenni a versenyt. A 
Viitorul középpályása volt amúgy 
a találkozó romániai gólszerzője, 
szabadrúgásból egyenlítette ki az 
állást, és reményei szerint a folyta-
tásban már „hárompontos” össze-
csapást is kipipálnak majd. Adrian 
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Emelt fővel indítottak az Eb-n

Magas mérce. „Lemaradtak” a magyarok a németek mögött, de kapitányuk szerint nincs ok szégyenkezni

 » „Nem vaká-
ciózni jöttük ide, 
hanem azért, 
hogy harcoljunk” 
– szögezte le 
Adrian Mutu.

Mutu szövetségi kapitány különben 
a játék alapján úgy érezte, hogy már 
szerda este is többet érdemeltek vol-
na. „A csapat úgy játszott, ahogyan 
szerettem volna, de nem csak most, 
amióta megérkeztünk. Jól helyez-
kedtek a pályán, és nagyon örültem 
a hozzáállásuknak, annak a harcos, 
elszánt küzdeni akarásnak, amit 
mutattak” – nyilatkozta online saj-
tótájékoztatóján a szakember, rámu-
tatva, hogy a hajrában közel jártak 
a győzelemhez, a helyzetek száma 
alapján pedig meg is érdemelték 
volna azt.

A hollandok ellen szerzett pont 
révén viszont életben tartották to-
vábbjutási esélyeiket, jelen pilla-
natban csak az a Németország előzi 
meg őket, amelyik a nyitófordulóban 
3-0-ra legyőzte a házigazda magyar-
országiakat. Gera Zoltán szövetségi 
kapitány piros-fehér-zöld együttese 
ugyanakkor tartalékos felállásban 
volt kénytelen fogadni a Bundesligá-
ban és Bajnokok Ligájában edződött 
ifj akat, akik ellen mintegy hatvan 
percig bírták az iramot. „A második 
félidőre elfáradtunk, de nem tudok 
szemrehányást tenni a játékosoknak, 
hiszen mindent megtettek, amit kér-
tünk tőlük. Nem tudtuk eltüntetni a 
különbséget, de a mérkőzés után azt 
mondtam a fi úknak, hogy emeljék 

fel a fejüket, ilyen szintű mérkőzést 
még talán sosem játszottak. (…) Hi-
ányérzetem abban van, hogy ami-
kor labdát szereztünk, nem tudtunk 
gyorsan támadásokat vezetni, nem 
tudtunk kijönni, így nem jutottunk 
el helyzetekig sem” – mondta Gera. 
Hozzátette, a románok ellen úgy érzi, 
több lehetőségük lesz támadásokra, 
és miután kielemzik az első forduló 
összecsapásait, felkészülnek Mutu 
legénységére.

A második fordulóban ugyanis 
egymás ellen lépnek pályára. A ro-
mániai együttes nem tekint önma-
gára esélyesként, ugyanakkor nem is 
akarják a papírformára bízni a talál-
kozó sorsát. „Nem vakációzni jöttük 
ide, hanem azért, hogy harcoljunk. 
Minden egyes mérkőzésünkön ki 
akarjuk használni a lehetőségeinket, 
és minden a pályán fog eldőlni” – 
szögezte le Mutu. A Magyarország–
Románia összecsapást szombaton, 
romániai idő szerint 19 órakor ren-
dezik Budapesten, majd 22 órától 
Németország–Hollandia találkozó 
lesz Székesfehérváron a második for-
dulóban. A harmadik fordulót márci-
us 30-án rendezik az A csoportban, 
amikor is Hollandia–Magyarország 
(19 óra) és Németország–Románia 
(19) párosítás szerint lépnek pályára 
a csapatok.
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A koronavírus-járvány miatt eddig 
négy alkalommal halasztották el 

a férfi  asztalitenisz-Európa Kupa idei 
kiírásának csoportkörét, most hétvé-
gén viszont már megrendezik a se-
regszemlét, amelynek egyik helyszíne 
Székelyudvarhely lesz. Oda érkezik az 
ukrán bajnokcsapat, a Fortune Kijev, 
valamint a horvát ezüstérmes, Liber-
tas Marikolor. A csoport negyedik 
tagja, a portugál Toledos visszalépett. 
Szombaton és vasárnap játsszák a 
mérkőzéseket – buboréktornában, így 
nem lehetnek nézők a helyszínen. Két 
csapat jut a következő körbe, a döntő 
tornára, ahol már a Bajnokok Ligájá-

ból búcsúzó klubok is csatlakoznak a 
mezőnyhöz. A csütörtöki sajtótájékoz-
tatón Gálfi  Árpád, Székelyudvarhely 
polgármestere elmondta, bizonyíték 
a komoly munka gyümölcse, hogy a 
város ismét felkerült Európa és a világ 
sporttérképére: „Az ISK-SZAK hozzá-
állása, erőfeszítése kellett, hogy ismét 
eljussanak eddig, ezt pedig nekünk 
támogatnunk kell. Igaz, hogy jelenleg 
még nincs a városnak költségvetése, 
de a tanács fontosnak tartotta, hogy 
megszavazzon egy keretösszeget erre 
a tornára, az udvarhelyi csapat nem-
zetközi szereplésére. Nem lehetünk a 
helyszínen, de remélem, hogy online 
nagyon sokan követjük majd az ese-
ményt” – nyilatkozta.

A Hargita Megyei Tanács alelnöke, 
Bíró Barna Botond kifejtette, öröm 
számára, hogy az elmúlt években úgy 
tudtak megjelenni az esemény plakát-
ján, hogy a megyei és a városi címer 
egymás mellett van.

Ami a menetrendet illeti: szombaton 
14 órától előbb az ukrán Fortune Kijev 
és a horvát Libertas Marinkolor csap 
össze, majd 19 órától az Udvarhelyi 
ISK-SZAK az ukránokkal, vasárnap 10 
órától pedig az ISK-SZAK–Marinkolor 
párharcot rendezik. Az első két helye-
zett jut tovább a következő körbe.

„Három évvel ezelőtt indultunk 
el a második számú európai kupa-
porondon, egyre szebb sikereket 
értünk el, tehát nem csak egy fellán-

golás volt az egész. Célunk a tovább-
jutás. Két erős ellenféllel küzdünk 
meg, az ukránok ellen a tavalyi ki-
írásban 3-2-re nyertünk, valószínű, 
hogy őket fűti a visszavágás. A hor-
vátok fi atal, huszonéves asztalite-
niszezőkből álló együttes. Kiélezett 
csatára számítok, kis dolgok dönte-
nek majd” – mondta György István, 
az ISK-SZAK vezetője, edzője.

Az udvarhelyiek a Sebastian Loso, 
György Szilárd, Cservik Krisztián, Ta-
más Szabolcs, Sánduly Levente össze-
állítást nevezték. Az összecsapásokat 
élőben közvetíti az Európai Asztali-
tenisz-szövetség online tévéadója, az 
Ettu.tv, valamint az ISK-SZAK Face-
book-oldala és YouTube-csatornája.

Továbbjutásért játszanak az Európa Kupában a székelyudvarhelyiek

 » „Három évvel 
ezelőtt indultunk 
el a második 
számú európai 
kupaporondon, 
egyre szebb sike-
reket értünk el, 
tehát nem csak 
egy fellángolás 
volt az egész. 
Célunk a tovább-
jutás” – mondta 
György István, az 
ISK-SZAK edzője.

Fertőzés a németeknél

Mialatt Magyarországon és Szlovéniában az U21-es Eu-
rópa-bajnokság csoportköre zajlik, a felnőtt válogatottak 
megkezdték a 2022-es világbajnokság csoportselejtezőit. 
Románia és Magyarország, mint ismeretes, lapzártánk 
után játszották le az első forduló mérkőzéseit, de szerda 
este már több csoportban is rendeztek összecsapásokat. 
Az eredmények többnyire a papírformának megfelelően 
alakultak, de például a törököknek sikerült 4-2-re legyőzni 
hazai pályán a hollandokat, a horvátok pedig kikaptak 1-0-
ra Szlovéniában. A világbajnoki címvédő franciáknak is be 
kellett érniük 1-1-es döntetlennel az ukránokkal szemben, 
ugyanakkor Belgium, Csehország, Norvégia, Montenegró 
és Oroszország a várakozásoknak megfelelően gyűjtöttek 
három pontot Wales, Észtország, Gibraltár, Lettország, 
illetve Málta legjobbjaival szemben. Románia vasárnap a 
csoportjában főesélyes Németországot fogadja 21.45-től, 
miközben Magyarország ugyanakkor San Marino vendége 
lesz. A németek lapzártánk után Izlandot fogadták az első 
fordulóban, de a találkozó előtt bejelentették, hogy egyik 
játékosuk koronavírustesztje pozitív lett.




