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Elkerülték a meglepetések Ro-
mánia és Magyarország labdarú-
gó-válogatottjainak mérkőzéseit 
a 2022-es labdarúgó-világbaj-
nokság selejtezőinek második 
fordulójában, így miközben 
előbbiek kikaptak a csoportjuk-
ban főesélyes Németországtól, 
utóbbiak három ponttal távoz-
tak San Marino otthonából.

 » V. NY. R. 

R ománia labdarúgó-váloga-
tottjának nem sikerült fel-
borítania a papírformát a 

2022-es labdarúgó-világbajnok-
ság csoportselejtezőinek második 
fordulójában, így kikapott Né-
metországtól. A várakozásoknak 
megfelelően alakult ugyanakkor 
Magyarország mérkőzése is, amely 
győzelemmel zárta vasárnap esti 
összecsapását San Marino vendé-
geként. A kék-sárga-piros együttes 
1-0-ra maradt alul, bár az eredmény 
nem tükrözi hűen a pályán történte-
ket. Az első félidőben ugyanis Mirel 
Rădoi szövetségi kapitány legénysé-
gét teljesen beszorította saját térfe-
lére a Nationalelf, amely a vezetés 
megszerzése után több alkalom-
mal is veszélyeztette a kaput. Ez-
zel szemben a romániai gárdának 
az összefüggő passzok is nehezen 
mentek, labdabirtoklás tekinteté-
ben jelentősen alulmaradtak hazai 
pályán a németekkel szemben. A 
szünet után is volt dolga Florin 
Niță kapusnak, de mentett minden 
egyes alkalommal. A hajrára visz-
szavettek az iramból a vendégek, 
amelytől a felbátorodott házigaz-
dák három ígéretes helyzetig is 
eljutottak Manuel Neuer kapussal 
szemben. Azt Rădoi is elismerte, 
hogy a pozitívumok a második fél-
időben történtek, ugyanakkor azt 
nem tudja, hogy szerencsésnek 
vagy pechesnek nevezz-e csapatát 
a meccs után, hiszen ahogyan a 
németeknek több kihagyott ziccere 
volt velük szemben, úgy az utolsó 
percekben nekik is lett volna lehe-
tőségük egyenlíteni. „A meccs teljes 
képét fi gyelembe véve, nem tudom, 
hogy megérdemelt lett-e volna a 

ROMÁNIA KIKAPOTT, MAGYARORSZÁG NYERT A FUTBALLVÉBÉ CSOPORTSELEJTEZŐINEK MÁSODIK KÖRÉBEN

Meglepetésmentes forduló

Gólra hangolva. A magyarok „elfektették” a San Marinó-i kapust

 » „Tudtuk, 
milyen erősek a 
németek, agresz-
szívabbak kellett 
volna lennünk 
velük szemben” 
– mondta Mirel 
Rădoi.

 » „A hozzáállá-
sunknak ugyan-
ilyennek kell 
lennie Andorra 
ellen is, az a 
mostaninál is ne-
hezebb találkozó 
lehet” – értékelt 
Marco Rossi.

pontszerzés. Három mérkőzés során 
hét pontot szerettünk volna gyűjteni. 
Tudtuk, milyen erősek a németek, 
agresszívabbak kellett volna len-
nünk velük szemben” – mondta.

Terveik a németek elleni vereség 
miatt meghiúsultak, szerdán 19 óra-
kor viszont az az Örményország lesz 
az ellenfelük idegenben, amelyik va-
sárnap 2-0-ra felülmúlta Izland gár-
dáját. „Ha sikerül nyernünk, akkor 
talán a második helyről várhatjuk a 
szeptemberi folytatást” – vélekedett 
a szövetségi kapitány. A J csoportban 
most Németországnak és Örmény-
országnak is hat pontja van, Romá-
nia pedig két forduló után 3 ponttal 
mindössze a negyedik helyen áll, 
mert 3 pontja van az észak-macedó-
noknak is – a vasárnapi, Liechtens-
tein elleni 5-0-s győzelmük révén. 
Utóbbiak szerdán a németek vendé-

gei lesznek, miközben az egyaránt 
nulla pontnál tartó Izland és Liech-
tenstein egymás ellen lépnek pályára 
a harmadik körben.

Kipipált győzelem
Mindeközben Magyarország az I cso-
portban 3-0-ra nyert San Marino ven-
dégeként. Ellenfelük nulla ponttal 
sereghajtó a hatosban, ezért a három 
pont a várakozásoknak megfelelően 
került a piros-fehér-zöldekhez, mint 
ahogyan a pályán mutatott domi-
nanciájuk is a papírformát tükröz-
te. Marco Rossi szövetségi kapitány 
ugyanakkor nem volt maradéktala-
nul elégedett, hiszen amellett, hogy 
tizenegyest hagytak ki, az első félidő-
ben meglátása szerint türelmetlenül 
futballoztak. „A cserék után sokat 
javult a játékunk minősége, sokat 
elárul a mérkőzés képéről, hogy a ha-
zaiak kapusa volt a mezőny legjobb-
ja ezen a mérkőzésen. Elfogadható 
eredmény a 3-0, de folytatnunk kell 
az utat, amin elindultunk. A hozzáál-
lásunknak ugyanilyennek kell lennie 
Andorra ellen is, az a mostaninál is 
nehezebb találkozó lehet. Igen szűk, 
műfüves pályán játszunk szerdán, 
nehéz dolgunk lesz, százszázaléko-
san óvatosnak kell lennünk. Az ilyen 
mérkőzéseken az első másodperctől 
az utolsóig magas koncentrációra 
van szükség, valamint javulnunk 
kell az utolsó 20 méteren, mert sok 
egyértelmű helyzetünk volt, de a be-
fejezések terén lehet hiányérzetünk” 
– értékelt a magyarok olasz mestere.
Andorra vendégeként szerdán, ro-
mániai idő szerint 21.45 órakor lép 
pályára a piros-fehér-zöld csapat, ám 
ezen a találkozón már biztosan nem 
lép pályára Sallai Roland és Orbán 
Willi, mert nekik vissza kell térniük 
klubcsapatukhoz. Andorra különben 
3-0-ra kapott ki vasárnap Lengyelor-
szágban, miközben az Albánia–Ang-
lia találkozó 0-2-re végződött, ezért 
az összetettben két forduló után 
Anglia hibátlan mérleggel áll az élen 
Lengyelország (4 pont), Magyaror-
szág (4), Albánia (3), Andorra (0) és 
San Marino (0) előtt.

Begyűjtött pontok
Nem volt meglepetés vasárnap a B 
csoportban sem, ahol Spanyolor-
szág Grúziát verte 2-1-re, míg Svéd-
ország Koszovó vendégeként nyert 
3-0-ra. Az északiak 6, a spanyolok 
4 pontnál tartanak az összetettben. 
Hibátlan mérleggel vezet eközben a 
C csoportban Olaszország és Svájc, 
előbbi a második fordulóban Bul-
gária otthonában nyert 2-0-ra, míg 
utóbbi házigazdaként gyűjtött három 
pontot a litvánok elleni 1-0-s győze-
lemmel. Meglepetést vasárnap Finn-
ország okozott, amelyiknek sikerült 
1-1-es döntetlennel pontot rabolnia 
az ukránoktól, akik így továbbra is 
nyeretlenek abban a D csoportban, 
ahol Franciaország a kazahok elleni 
2-0-s sikerével 4 ponttal áll az élen. 
A forduló legnagyobb arányú sike-
rét Dánia ünnepelte, miután 8-0-ra 
múlta fölül Moldovát az F hatosban. 
Ezen csoportokban szerdán rendezik 
a harmadik fordulót, míg ma az A, E, 
G és H csoportokban játszanak.
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Liga 2: a Rapid ellen kezd 
az FK Csíkszereda
Kisorsolták tegnap a másodosz-
tályos labdarúgó-bajnokság 
rájátszásának menetrendjét. A 
playoff , mint ismeretes, oda-vissza 
vágó rendszerben zajlik, mind a 
hat csapat tíz mérkőzést játszik. 
Az együttesek magukkal viszik az 
alapszakaszban szerzett pontjai-
kat, így az elsőként zárt Craiovai 
U 1948 35, a második helyezett 
Dunărea Călărași 34, a harmadik 
Mioveni és a negyedik Bukaresti 
Rapid 33-33, az ötödik FK Csík-
szereda és a hatodik Temesvári 
ASU Poli 32-32 ponttal kezdi a 
rájátszást. A hétvégén Mioveni–
Craiova, Csíkszereda–Rapid és 
Călărași–ASU Poli párosítás sze-
rint lépnek pályára. A tervek sze-
rint a playoff  május 22-én fejeződik 
be, az első két helyezett pedig 
feljut a Liga 1-be, míg a harmadik 
és a negyedik osztályozót játszik 
az élvonalbeli bajnokság alsóházi 
rájátszásának 7., illetve 8. helye-
zettjével. Az alsóházi rájátszásban 
kéthetes csoportban folytatják 
a bajnokságot a csapatok. Az A 
csoportban a Konstancai Farul, a 
Bukaresti Metaloglobus, a Kolozs-
vári Universitatea, a Lénárdfalva, 
a Temesvári Ripensia, a Slatina és 
a Pandurii Lignitul Târgu Jiu, a B 
csoportban a Petrolul Ploiești, a 
Gloria Buzău, a Viitorul Pandurii 
Târgu Jiu, a Concordia Chiajna, az 
Unirea Slobozia, a Resicaibánya 
és a Bákói Aerostar szerepel. Itt 
csak egyszer játszanak egymással 
a résztvevők, így mindössze hat 
fordulót rendeznek. A playout 
végén mindkét csoport 6. és 7. he-
lyezettje kiesik, a két ötödik pedig 
osztályozót játszik egymással a 
bennmaradásért.
 
Barcelona-játékossal erősít
a Dinamo
A Dinamo férfi  kézilabdacsa-
patánál folytatja pályafutását 
a következő szezontól Cedric 
Sorhaindo. A 36 éves francia beálló 
a Barcelona legendájának számít, 
de válogatottként négy világ-, két 
olimpiai- és két Európa-bajnoki cí-
met is nyert már. A katalán csapat-
tal 2011-ben és 2015-ben a Bajnokok 
Ligája-serleget emelhette magasba, 
tizenegy szezon után távozik a 
spanyol gárdától, hogy a román 
élvonal, a Bölények Ligája legérté-
kesebb kézilabdázója legyen.
 
Kikaptak a „Tölgyek”
a grúzoktól
Románia rögbiválogatottja 28-
17-re kikapott idegenben Grúzia 
legjobbjaitól az Európa-bajnokság 
negyedik fordulójában. A „Töl-
gyek” korábban Oroszországgal 
szemben is alulmaradtak 18-13-ra, 
de legyőzték Portugáliát 28-27-re és 
Spanyolországot 22-16-ra, ezért 9 
ponttal második helyen állnak a 18 
ponttal listavezető grúzok mögött. 
Legközelebb júliusban, a Belgium–
Hollandia találkozó győztesével 
találkoznak a 2023-as világbajnoki 
selejtezőbe is beszámító sorozat-
ban. A franciaországi világverseny-
re az európai csoportok első két 
helyezettjei automatikusan kva-
lifi kálnak, miközben a harmadik 
helyezettek osztályozón válthatnak 
jegyet a seregszemlére.

Teljes az olimpiai mezőny

Honduras és Mexikó válogatottjaival lett teljes a tavalyról 
idénre halasztott tokiói nyári olimpia labdarúgó-torná-
jának mezőnye. Korábban a házigazda Japán mellett 
Ausztrália, Dél-Korea, Szaúd-Arábia, Elefántcsontpart, 
Egyiptom, Dél-Afrika, Argentína, Brazília, Új-Zéland, 
Franciaország, Németország, Spanyolország és Románia 
váltott jegyet az ötkarikás játékokra. A torna csoport-
beosztását április 21-én sorsolják. Ismeretes, hogy a 
viadalra a kék-sárga-piros együttes a két évvel ezelőtti 
korosztályos Európa-bajnokságról váltott jegyet, amikor 
is az elődöntőbe jutott. Az olimpián ugyancsak az U21-es 
válogatottnak megfelelő korosztályú játékosok alkot-
hatják majd a keretét, ugyanakkor két futballista kortól 
függetlenül meghívást nyerhet az olimpiai keretbe. A 
Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) már tavaly leszö-
gezte, hogy az olimpia halasztása miatt idén is beválo-
gathatóak lehetnek azok a labdarúgók, akik születési 
évük alapján egy évvel ezelőtt jogosultak lettek volna a 
szereplésre. Románia U21-es kerete jelentősen átalakult 
a két évvel ezelőtti sikeréhez képest, az elmúlt napokban 
pedig épp az idei korosztályos kontinensviadal csoport-
körében szerepelt. Azt tegnapi lapzártánk után zárták a 
Németország elleni mérkőzéssel. Ők egyébként a torna 
társházigazdájával, Magyarországgal szerepeltek azonos 
csoportban, a Gazeta Sporturilor pedig úgy tudja, hogy 
be is panaszolták a szombaton emberelőnyben 2-1-re 
legyőzött piros-fehér-zöldeket az Európai Labdarúgó-szö-
vetségnél, amiért két játékos „nem megfelelően” viselke-
dett a mérkőzés idején. A romániai futballisták szerint a 
magyarországi labdarúgóknak rasszista megnyilvánulá-
suk volt velük szemben, a csapatkapitány Marius Marin 
egyik közösségi oldalon megjelent bejegyzése alapján 
„lecigányozták” őket.




