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Megleckéztették Romániát
Távozást fontolgat Mirel Ră-
doi, Románia labdarúgó-vá-
logatottjának szövetségi ka-
pitánya az Örményországtól 
elszenvedett vereség miatt, 
ugyanakkor a Hivatásos Lab-
darúgóliga (LPF) főtitkára a 
szakvezetésen túlmenően a 
sportági szövetség vezetősé-
gében is változást szorgal-
maz a szerda esti, „történel-
mi szégyent” követően.

 » V. NY. R. 

B írálatok áradata irányult 
Románia labdarúgó-válo-
gatottja felé miután szer-

dán 3-2-re kikapott Örményország 
vendégeként a 2022-es világbaj-
noki csoportselejtezők harmadik 
fordulójában. A jereváni találko-
zó kapcsán előzetesen a három 
pontot célozták, de a pályán mu-
tatott játék ezt nem segítette elő. 
A három kapott gól dacára újfent 
csak Niță kapus helyenként bra-
vúros mentéseinek köszönhető, 
hogy az ellenfél nem szerzett 
több találatot, miközben táma-
dásban Cicâldău duplázása adott 
csak némi reményt. A vezetést 
különben a második félidőben 
a házigazdák szerezték meg, de 
a Craiovai Universitatea közép-
pályása előbb egyenlített, majd 
fordított az álláson. Csakhogy ezt 
az eredményt a kék-sárga-piros 
együttes nem tudta kibekkelni: 
George Pușcaș a 77. percben egy 
felesleges szabálytalanság miatt 
emberhátrányban hagyta csapa-
tát, aminek után a 86. percben 
az örmények büntetlenül hagyott 
leshelyzetből egyenlítettek, majd 
tizenegyest értékesítve legyőzték 
Románia legjobbjait. A lefújást 
követően Rădoi elismerte, hogy 
a mutatott játékuk alapján még 
a sereghajtó Liechtenstein elleni 
meccsen is izgulhatnak, a tör-
téntek megkongatták benne a 
vészharangot, és fontolóra vette 
távozását a szövetségi kapitányi 
tisztségből. Hozzátette ugyan-

akkor, hogy előtte egyeztet majd 
a Román Labdarúgó-szövetség 
(FRF) vezetőségével, ám az a 
tény, hogy Örményország „meg-
leckéztette” őket hozzáállás és 
elszántság terén, elfogadha-
tatlan a számára. „Amikor oda 
kellett volna tenniük magukat és 
labdabirtoklásra összpontosíta-
nunk, megmagyarázhatatlanul 
elkényelmesedtünk. Talán azt 
hittük, hogy már eldőlt a meccs, 
mert két olyan gólt kaptunk utá-
na, amire nem számítottam vol-
na. Annyira kiszámíthatóak vol-
tak. Tudtuk, hogy mit játszanak 
az örmények, nem túl bonyolult. 
Megbeszéltük, hogy hogyan ha-
tástalanítsuk őket, de mégsem 
sikerült. Ezért is mondom, hogy 
ez bennem riadalmat kelt” – 
mondta. Hozzátette, semmi po-
zitívumot nem említhet a szerdai 
játék után, hiszen azok után, 
hogy Pușcaș érthetetlen szabály-
talansága után próbált erősíteni 
a védelmükön, az továbbra sem 
tudott hatékony lenni.

Lemondtak a továbbjutásról
A szakma sem kímélte a csapatot 
a papírformabontó vereséget kö-
vetően, Justin Ștefan, a Hivatásos 
Labdarúgóliga (LPF) főtitkára 
szerint nemcsak a szövetségi ka-
pitányt kellene leváltani, hanem 
az FRF vezetőségén is változtatni 
kell. „Örményországtól kikapni, 
talán először a történelem során, 
túlságosan is nagy megalázta-
tás. Világbajnoki kvalifi kációról 
már csak elméleti síkon beszél-
hetünk, hiszen az elmúlt három 
forduló során csak három pontot 
szereztünk. Azt is szerencsével, 
mert gyengén futballoztunk” – 
fogalmazott Facebook-oldalán, 
megjegyezve, hogy véget kellene 
vetni a kísérletezgetéseknek, és 
olyan tapasztalt szakvezetésre 
bízni a válogatottat, mint amilyet 
Dan Petrescu, Gheorghe Hagi, 
Cosmin Olăroiu, Mircea Rednic 
vagy Laurențiu Reghecampf 
biztosítana. Ebben a J csoport-
ban különben Észak-Macedó-
nia okozott még meglepetést, 

2-1-re legyőzte ugyanis idegen-
ben Németországot, és mivel a 
Liechtenstein–Izland találkozó 
1-4-re végződött, három forduló 
után Örményország 9, Macedó-
nia 6, Németország 6, Románia 
3, Izland 3, Liechtenstein pe-
dig 0 pontnál tart. A selejtezők 
szeptemberben folytatódnak, a 
kék-sárga-piros együttes Izland 
vendége lesz a 4. körben.

„Kötelező” magyar győzelem
Magyarország eközben folytatta 
jó sorozatát, és 4-1-es idegenbeli 
sikerrel rabolt három pontot An-
dorra vendégeként az I csoport 
harmadik fordulójában. A „kö-
telező” győzelem kapcsán Marco 
Rossi, a piros-fehér-zöldek szö-
vetségi kapitánya megjegyezte, 
hogy a kapott gólnál is jobban 
bosszantja Kalmár Zsolt térdsérü-
lése, mert aggódik amiatt, hogy 
ezért nem fog tudni játszani az 
Európa-bajnokságon. „A lengye-
lek ellen jól teljesítettünk, azon a 
mérkőzésen győzelmet érdemel-
tünk volna, utána pedig hoztuk 
a kötelezőt, ami nem mindig egy-
szerű feladat, nézzük csak meg 
a németeket és a portugálokat, 
akik pontokat vesztettek aktuá-
lis selejtezőjükön” – értékelte az 
elmúlt három forduló eseménye-
it. A csoportban amúgy Anglia a 
lengyelek elleni 2-1-es sikerével 9 
ponttal vezet, mögötte a magya-
roknak 7 pontjuk van, miközben 
a San Marinóban 2-0-ra győző 
Albánia 6 ponttal a harmadik. A 
lengyeleknek 4, Andorrának és 
San Marinónak pedig egyaránt 
nulla pontjuk van a szeptem-
beri folytatásig. A B csoportban 
Spanyolország (7 pont), Svédor-
szág (6), Görögország (2), Grúzia 
(1) és Koszovó (0) a sorrend, a 
C-ben Olaszország (9), Svájc (6), 
Észak-Írország (1), Bulgária (1) és 
Litvánia (0), a D-ben Franciaor-
szág (7), Ukrajna (3), Finnország 
(2), Bosznia-Hercegovina (1) és 
Kazahsztán (1), az F-ben pedig 
Dánia (9), Skócia (5), Izrael (4), 
Ausztria (4), Feröer szigetek (1) és 
Moldova (1) a sorrend a szerdai 
harmadik forduló után.

 » RÖVIDEN

FCSB–Craiova rangadóval 
folytatódik a Liga 1
FCSB–Craiovai Universitatea 
rangadót rendeznek vasárnap 
20.30 órakor a hazai élvonalbeli 
labdarúgó-bajnokság alapsza-
kaszának 29. fordulójában. 
Aznap lesznek a Botoșani–Vi-
itorul (15 óra) és az UTA–Sepsi 
OSK (17.30) találkozók is. 
Pénteken Clinceni–Iași (17.30) 
és Medgyes–Astra (20.30), 
szombaton Hermannstadt–
Argeș FC (15), hétfőn pedig 
Târgoviște–Voluntari (17.30) és 
Kolozsvári CFR–Dinamo (20.30) 
párosítás szerint játszanak.
 
Gazdát cserél
a Vákár Lajos Műjégpálya
Novák Károly Eduárd ifj úsági 
és sportminiszter szerint még 
áprilisban megjelenik az a 
kormányhatározat, amelynek 
értelmében a csíkszeredai 
Vákár Lajos Műjégpálya és a 
hozzá tartozó létesítmények 
átkerülnek a helyi önkor-
mányzathoz. A hírt tegnap a 
jégpálya előtt jelentette be a 
sportminiszter és Korodi Atti-
la, Csíkszereda polgármestere. 
„Nem lesz könnyű ezeknek 
a sportbázisoknak a felújítá-
sa, működtetése, de vannak 
elképzeléseink, terveink erre” 
– nyilatkozta a Hargita megyei 
város elöljárója. Hodos Lász-
ló, a Csíkszeredai Sportklub 
elnöke elmondta, hogy nyolc 
éve szorgalmazzák a sportmi-
nisztériumnál a létesítmény 
felújítását, a tulajdonosvál-
tással ugyanakkor lehetővé 
válik majd a csarnok korsze-
rűsítése.
 
Teljes az U21-es Eb
negyeddöntős mezőnye
Portugália–Olaszország, 
Spanyolország–Horvátország, 
Dánia–Németország, valamint 
Hollandia–Franciaország pá-
rosítás szerint játszanak május 
31-én az U21-es labdarúgó-Eu-
rópa-bajnokság negyeddöntő-
jére. A magyar–szlovén közös 
rendezésű torna csoportköre 
szerda este zárult, de a házi-
gazda Magyarország, valamint 
Románia ifj úsági válogatottjai 
már kedd este lejátszották az 
utolsó fordulót, és nem jutottak 
tovább a kieséses szakaszra.
 
Kisorsolták a tokiói olimpia
kézilabdatornájának csoportjait
Magyarország női kézilabda-
vá logatottja Spanyolország, 
Oroszország, Svédország, Fran-
ciaország és Brazília legjobbjai-
val játszik majd a B csoportban 
a tokiói nyári olimpián – derült 
ki a csütörtöki sorsoláson. 
Románia, mint ismeretes, nem 
kvalifi kált a seregszemlére, 
az A csoportban Hollandia, 
Montenegró, Norvégia, Japán, 
Dél-Korea és Angola lépnek 
majd pályára. A férfi mezőny-
ben Norvégia, Franciaország, 
Németország, Brazília, Spa-
nyolország és Argentína az A 
csoportban, Dánia, Svédország, 
Portugália, Japán, Egyiptom és 
Bahrein pedig a B csoportban 
kezdenek.

Kudarc. Románia nem tudta kivédekezni az örmények elleni meccset
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