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Románia U21-es labdarú-
gó-válogatottja 2-1-re legyőzte 
szombaton Magyarország 
emberhátrányban futballozó 
gárdáját a korosztályos Euró-
pa-bajnokság csoportkörének 
második fordulójában. Adri-
an Mutu legénysége ezáltal 
életben tartotta továbbjutási 
esélyeit az A kvartettben, a 
kontinensviadal társházigaz-
dájaként szereplő piros-fe-
hér-zöld együttes viszont a 
hollandok elleni zárómeccs 
eredményétől függetlenül 
már nem kvalifi kálhat a kie-
séses szakaszra.
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R ománia U21-es labdarúgó-vá-
logatottja életben tartotta 
továbbjutási esélyeit az Eu-

rópa-bajnokság csoportkörében, 
a hollandok elleni 1-1-es döntetlen 
után, ugyanis szombaton 2-1-re le-
győzte a társházigazda Magyaror-
szág ifj úsági csapatát.

A korosztályos kontinensviadal 
A kvartettjének második fordu-
lójában rendezett összecsapáson 
nem volt egyszerű feladatuk a Gera 
Zoltán edzette piros-fehér-zöldek-
kel, akik bár eleve tartalékos fel-
állásban kezdték a seregszemlét, 
ezúttal még emberhátrányba is 
kényszerültek, amikor az első fé-
lidő hajrájában Szőke Adrián be-
gyűjtötte második sárga lapját. Tíz 
emberrel a pályán sem volt azon-
ban veszélytelen a magyar csapat, 
az 55. percben meg is szerezte a 
vezetést Csonka András révén. 
Erre válaszolt Alexandru Mățan 
a 69. percben, majd amikor már 
döntetlen végeredmény felé „ka-
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Kiejtették a románok a magyarokat

Felmérő. Románia U21-es válogatottja „átesett” a magyarországiak elleni próbán

 » „Ez egy na-
gyon szép győ-
zelem volt egy 
olyan agresszív, 
kitartó ellenféllel 
szemben, amely 
minden egyes 
labdáért küz-
dött” – értékelt 
Adrian Mutu.

 » „A románok 
elleni mérkőzés 
megmutatta, 
hogy ez a jövő 
csapata, amely-
lyel hosszú távon 
számolhatunk” 
– mondta Gera 
Zoltán.

nyarodott” a mérkőzés, Alexandru 
Pașcanu a 86. percben megszerezte 
a vendégek második, három pon-
tot érő találatát. Ezzel eldőlt, hogy 
Magyarországnak – amely a nyitó-
körben kikapott a németektől – már 
nem maradt esélye továbbjutni a 
csoportból, Románia viszont még 
versenyben van a kieséses szakaszt 
érő első két helyért.

Érdekesség, hogy a kék-sárga-pi-
ros együttes az elmúlt találkozóin 
rendre gólhátrányból állt talpra, 
az ehhez szükséges „belső erő” és 
„harcos szellem” pedig jól jellemzi 
ezt a generációt – nyilatkozta szö-
vetségi kapitányuk, Adrian Mutu 
a szombati mérkőzés után. Hozzá-
tette, hogy csakis a csapat egysége 
tette lehetségessé a fordítást. „Bol-
dog vagyok, hogy az edzőjük lehe-
tek. Ez egy nagyon szép győzelem 

volt, egy olyan agresszív, kitartó 
ellenféllel szemben, amely minden 
egyes labdáért küzdött” – értékelt a 
szakember. Meglátása szerint har-
mincöt percet „ajándékba adtak” 
a magyarországi csapatnak, több 
hibát elkövettek, ami felbátorítot-
ta az ellenfelet. Megjegyezte azt 
is, hogy a találkozó játékvezetője, 
Lawrence Visser nem volt a legjobb 
formában, de a vitatott döntései 
ellenére is sikerült nyerniük, ami 
csak még értékesebbé teszi a há-
rom pontot. A hazai szaksajtóban 
megszólaló szakemberek, de a saj-
tótájékoztatón megszólalt játéko-
sok is egy meg nem adott büntetőt 
és egy büntetlenül hagyott magyar 
szabálytalanságot róttak fel a belga 
sípmesternek.

Gera Zoltánnak, a magyarok 
szövetségi kapitányának sem volt 
ugyanakkor oka szégyenkeznie, és 
büszke volt játékosaira, amiért em-
berhátrányban is nagyot küzdöttek. 
„Bosszantó, hogy pontrúgásból gólt 
kaptunk, és nagyon sajnálom a csa-
patot, hogy a vezetés megszerzése 
után nem tudtunk legalább dön-
tetlent elérni. Elmondtam viszont a 
játékosoknak is az öltözőben, hogy 
ma is bizonyították, ilyen fi atalon is 
képesek jó teljesítményekre. Kere-
tünk nyolcvan százaléka fi atalabb 
a jelenlegi U21-es korosztálynál, 
ezért még a következő sorozatban 
is szerepelhet. A románok elleni 
mérkőzés megmutatta, hogy ez a 
jövő csapata, amellyel hosszú távon 
számolhatunk” – idézte a szakem-
bert a Magyar Labdarúgó-szövetség 
(MLSZ) hivatalos honlapja.

A csoportkör kedden 19 órakor, 
Hollandia–Magyarország és Né-
metország–Románia mérkőzések-
kel zárul az A csoportban, ahol 
szombat este kisebb meglepetésre 
a német–holland találkozó csak 1-1-
es döntetlennel zárult, ezért az ösz-
szetettben Németország és Romá-
nia 4, Hollandia 2, Magyarország 
pedig 0 pontnál tart.
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„Araszolnak” a világbajnokság csoportselejtezős küzdelmei

Miközben Románia U21-es labdarúgó-válogatottja kedden lép pályára Németország ifjúsági 
csapata ellen a magyar–szlovén rendezésű korosztályos Európa-bajnokságon, addig a felnőtt-
együttes lapzártánk után a 2022-es világbajnokság csoportselejtezőinek második fordulójában 
fogadta a Nationalelfet. Addig mindkét csapat hibátlan mérleggel állt a J csoportban, hiszen az 
első körben a németek 3-0-ra legyőzték hazai környezetben Izlandot, miközben a kék-sárga-pi-
ros együttes a macedónok ellen nyert 3-2-re csütörtök este. Ugyanaznap a Liechtenstein–Ör-
ményország találkozó 0-1-gyel zárult. Magyarország együttese San Marino vendége volt lapzár-
tánk után, de az első körben értékes pontot gyűjtött a Lengyelország elleni 3-3-as döntetlennel. 
Ebben az I csoportban Anglia 5-0-ra verte San Marinót, miközben Albánia Andorra otthonából 
rabolt három pontot 1-0-s győzelemmel.
Ami a többi csoportot illeti, a H előjelű hatosban Oroszország két forduló után hibátlan mérleg-
gel vezet: Málta után Szlovéniát is legyőzte 2-1-re. Szombaton már a horvátok sem hibáztak: 
1-0-ra verték Ciprust, így harmadikok a csoportban. A G csoportban Törökország – a norvégok 
elleni 3-0-s sikere révén – szintén megőrizte hibátlan mérlegét az összetettben. Az A csoport-
ban Portugália 2-2-es döntetlenre mérkőzött Szerbiában, ezért mindkét együttes 4-4 ponttal áll 
az összetett élén, de hasonló a helyzet az E csoportban is, ahol szombaton a Csehország–Bel-
gium összecsapás végeredménye lett 1-1-es döntetlen. A portugálok eredményéhez hozzátarto-
zik ugyanakkor az is, hogy a játékvezető nem adott meg nekik egy szabályos gólt. Azt Cristiano 
Ronaldo a ráadásban szerezte, de a holland Danny Makkiele úgy látta, hogy az nem jutott a 
gólvonalon túlra. A felvételek azonban igazolják a találat szabályosságát, és a portugálok kapi-
tánya, Fernando Santos jelezte: utólag elnézést is kért tőlük a hibája miatt. „Ez a második eset, 
hogy egy selejtezősorozatban bocsánatot kérnek tőlem a mérkőzés után. Nem lehet, hogy egy 
ilyen fontos sorozatban ne legyen VAR vagy gólvonal-technológia. A labda fél méterrel volt túl a 
gólvonalon, egyértelmű eset volt. Ez elég nagy probléma, mert így csak döntetlent játszottunk. 
A játékvezetők emberek, követhetnek el hibákat, de éppen ezért kellene itt is használni a VAR-t 
vagy a gólvonal-technológiát” – mondta a portugálok mestere.

Liga 2: lezárult
az alapszakasz

A Craiovai U 1948, a Dunărea 
Călărași, a Mioveni, a Rapid, az 

FK Csíkszereda és a Temesvári ASU 
Poli labdarúgócsapatai zártak a má-
sodosztályos bajnokság alapszaka-
szának első hat helyén, és így a felső-
házi rájátszásban küzdhetnek tovább 
a feljutásért. Az összetettben az állás, 
mint ismeretes, rendkívül szoros 
volt a tegnap délutáni utolsó forduló 
előtt, a mezőny felét egy-három pont 
választotta csak el egymástól. Töb-
ben azonban hibáztak a playoff  ka-
pujában: a Kolozsvári Universitatea 
például 2-1-re kikapott a Petrolultól, 
a Viitorul Pandurii Târgu Jiu pedig a 
Călărași vendégeként botlott 2-1-re. 
Kikapott az ASU Poli is 2-0-ra Chiaj-
nán, de bár 32 ponttal maradt, maga 
mögé utasította a Konstancai Farult 
és a Viitorul Panduriit is az egymás 
elleni eredményeiknek köszönhe-
tően. Nyert viszont tegnap 1-0-ra az 
FK Csíkszereda a Slatina ellen, és a 
Rapid is felülmúlta 4-2-re a Bukaresti 
Metaloglobust a playoff ért. Szintén 
tegnap a Temesvári Ripensia–Lé-
nárdfalva meccs 0-0-ra, a Resicabá-
nya–Craiova 0-2-re, a Mioveni–Bákó 
5-1-re, a Pandurii Târgu Jiu–Slobozia 
pedig 1-0-ra végződött.

Ennek következtében a Craiova 35, 
a Călărași 34, a Mioveni 33, a Rapid 
33, az FK 32, az ASU Poli 32, a Farul 
32, a Viitorul Pandurii 32, a Petrolul 
31, a Metaloglobus 30, a Kolozsvári 
Universitatea 29, a Buzău 26, a Chiaj-
na 24, a Lénárdfalva 23, a Ripensia 
22, a Slobozia 19, a Resicabánya 19, 
a Slatina 15, a Pandurii 13, a Bákó 
pedig 10 ponttal zárta az alapszakaszt. 
A Turris-Oltul, mint ismeretes, a téli 
szünetben visszalépett a bajnokság-
tól, addigi eredményeit pedig törölték. 
Azonos pontszám esetén az egymás 
elleni mérkőzések eredményei alapján 
rangsorolták az érintett csapatokat.

A rájátszás műsorát ma 11 órakor 
sorsolják ki a Román Labdarúgó-szö-
vetség (FRF) székházában. A felső-
házban, mint ismeretes, oda-vissza 
vágó alapú körmérkőzéses tornát 
rendeznek, hogy utána az első két 
helyezett feljusson a Liga 1-be, míg 
a harmadik és negyedik helyezett az 
alsóház két legjobbja ellen játszik 
osztályozót. Az alsóház mezőnyét 
amúgy két csoportra osztják, és csak 
egy körmérkőzéses kört vívnak majd, 
minek után a két leggyengébb csapat 
automatikusan kiesik a másodosz-
tályból, miközben az két ötödik 
helyezett osztályozót vív a bennmara-
dásért. A csapatok magukkal viszik az 
alapszakaszban gyűjtött pontjaikat.

A mezőny összetételét az utolsó 
fordulóig még bizonytalanság övezte, 
a ProSport ugyanis úgy tudja, hogy a 
korrupcióellenes ügynökség pénteken 
tetten érte Mihai Dogarut, a Petrolul 
alelnökét, amint megpróbálta 5 ezer 
euróval lefi zetni Andrei Antonie 
játékvezetőt, hogy az a Mioveni–Bákó 
összecsapáson elősegítse a vendégek 
győzelmét. A prahovai klub közlemé-
nye alapján az egyesület nem érintett 
a bűnvádi eljárásban, ezért vélhetően 
az FRF emiatt nem szankcionálta 
őket kizárással. Amennyiben kizárták 
volna a Petrolult, úgy eddigi eredmé-
nyeit is törölték volna, ami átrajzolva 
volna az alapszakasz összetettjét, de 
a szövetség tegnap késő délután már 
hivatalosan is ismertette az alapsza-
kasz végeredményét – a prahovaiak 
pontjaival együtt. (Krónika)




