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AUSZTRIÁBAN FOLYTATJA FELKÉSZÜLÉSÉT MAGYARORSZÁG LABDARÚGÓ-VÁLOGATOTTJA AZ EB-RE

„Lehetetlenre” hangol a válogatott

Felkészülés. Megérkezett ausztriai edzőtábora helyszínére a magyar futballválogatott

Ausztriában folytatja felkészülését 
Magyarország labdarúgó-váloga-
tottja a jövő hónapban kezdődő 
Európa-bajnokságra. A játékosok jó 
formában vannak, és Marco Rossi 
szövetségi kapitány felborítaná a pa-
pírformát a bivalyerős F csoportban.

» KRÓNIKA

A usztriában edzőtáborozik Magyar-
ország labdarúgó-válogatottja. 
Marco Rossi szövetségi kapitány 

irányításával az együttes hétfő este érke-
zett meg a felkészítő helyszínére, ahol a 
héten elsősorban erőnléti munka zajlik 
majd. A részben magyar rendezésű Euró-
pa-bajnokságra viszont már bő egy hete 
elkezdődött a tréning, a Telkiben tartott 
összetartás során taktikai gyakorlatok 
kerültek előtérbe, az eddigi tapasztalatok 
alapján pedig a játékosok jó formában 
vannak. „A célunk, hogy ezt megtartsuk 
az Európa-bajnokság kezdetéig. A keret-
tagok hozzáállásával elégedett vagyok, az 
újoncok is bizonyították, hogy jól döntöt-
tünk, amikor meghívtuk őket a keretbe. 
Nehéz lesz meghozni a döntést a végső 
keretről, de június elejére látni fogjuk, mi-
lyen fi zikális állapotban vannak a játéko-
sok, és a rendelkezésre álló információk 
alapján jelöljük ki a végső Eb-csapatot” – 
idézte az olasz mestert a Magyar Labdarú-
gó-szövetség (MLSZ) hivatalos honlapja.

Ismert ugyanakkor az ellenfeleik kere-
te, melyek láttán Rossi úgy fogalmazott, 
hogy a papírforma alapján szinte lehetet-
len feladat vár majd rájuk a Portugáliát, 
Németországot és Franciaországot felvo-
nultató F csoportban. „A futball azonban 
sokszor megmutatta már, hogy itt semmi 
sem dől el előre, a pályán kell eredményt 
elérni. Mindent meg fogunk tenni an-
nak érdekében, hogy pontot szerezzünk 
a csoportban” – szögezte le a szövetségi 
kapitány, a legutóbbi kontinensviadal 
pedig bizakodásra ad okot, hiszen a pi-
ros-fehér-zöld együttes már bizonyította, 
hogy képes felborítani a papírformát és 
pontot rabolni erős ellenféllel szemben 
is. A 2016-os tornán többek között Por-
tugália ellen értek el 3-3 arányú döntet-
lent, Gera Zoltán és Dzsudzsák Balázs 
góljaival, miközben a luszitánoktól Nani 
és Cristinao Ronaldo talált be a kapuba. 
Nani most nem tagja az Eb-keretnek, Ro-

naldo viszont igen, és Carvalhót is vissza-
hívta Fernando Santos szövetségi kapi-
tány. Dzsudzsák ugyanakkor nem kapott 
meghívót a magyar keretbe, Gera pedig 
játékosi pályafutásától visszavonulva, a 
szakmai stábban segédkezik pályaedző-
ként. A világbajnok franciák, valamint a 
németek ezúttal is az élbajnokságokban 
szereplő csapatok tagjai közül válogat-
tak, előbbi keretébe pedig visszatért Ka-
rim Benzema, míg utóbbi Mats Hummels 
és Thomas Müller rutinjára számít a jövő 
hónapban rajtoló seregszemlén.

A tavalyról idénre halasztott Euró-
pa-bajnokságnak, mint ismeretes, Buka-
rest is társházigazdája lesz, de Románia 
nem kvalifi kált a seregszemlére. Helyette 
a tokiói nyári olimpiára készül az U23-
as kerettel, amely jövő hónap elején tart 
edzőtábort. Răzvan Burleanu, a hazai 
futballszövetség elnöke leszögezte, hogy 

személyesen fog egyeztetni az FCSB és a 
Craiovai Universitatea futballklujainak 
illetékeseivel, hogy engedjék el játéko-
saikat az ötkarikás keretbe, a Kolozsvári 
CFR, a Viitorul, a Chindia, a Botoșani és 
a Medgyesi Gaz Metan viszont már biz-
tosították támogatásukról a szervezetet. 
„Szerintem sikerül majd megállapod-
nunk. Mi mindig megértőek voltunk, 
most sem fogunk egyetlen csapattól öt 
kezdőjátékost elkérni” – mondta a sport-
vezető. Az ötkarikás szereplést az U21-es 
válogatott harcolta ki két évvel ezelőtt az 
Eb-n, az idei seregszemlén viszont nem 
jutottak tovább a csoportból. A magyar–
szlovén közös rendezésű korosztályos 
kontinensviadal kieséses szakasza május 
31-én a negyeddöntőkkel folytatódik Spa-
nyolország–Horvátország, Hollandia–
Franciaország, Portugália–Olaszország 
és Dánia–Németország párosítás szerint.
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» RÖVIDEN

Jövőre halasztják
a kolozsvári Sport Fesztivált
„Románia legnagyobb sportrendezvé-
nyét nem lehet idén megrendezni, és 
ezért 2022-re halasztjuk” – jelentették 
be tegnap a kolozsvári Sport Fesztivál 
szervezői, hangsúlyozva, hogy Simo-
na Halep bemutató teniszmérkőzése, 
valamint az Adrian Mutu és egykori 
sztárfutballisták neve által fémjelzett 
futballgálameccs is része lesz a jövő évi 
eseménynek. Kiemelték, az év elején 
még bíztak abban, hogy a koronaví-
rus-járvány miatt tavaly ellehetetlenített 
rendezvényt idén pótolni tudják, de 
megítélésük szerint az aktuális korláto-
zások túlzottan bizonytalanok és nem 
kellően egyértelműen ahhoz, hogy a 
fesztivált megtartsák. „Nem szerettünk 
volna senkit sem kirekeszteni. A mérkő-
zéseket kétszer vagy háromszor kellett 
volna megtartanunk ahhoz, hogy min-
den jegytulajdonos részt vehessen, vagy 
ezrek maradtak volna le róla. Mi egy 
telt házas stadion vibrálását szeretnénk 
újraélni, ezért találkozzunk 2022-ben” – 
mondták a szervezők.

Nagyváradra költözik
a vízilabdadöntő
Nagyváradon folytatódik hétvégén a 
hazai férfi  vízilabda-bajnokság döntője 
a Nagyváradi VSK és a Steaua között. 
Az egyik fél harmadik győzelméig tartó 
fi nálé első két, fővárosi mérkőzése után 
1-1 az összetett állása. A Körös-partiak 
otthonában – ezúttal a Crișul uszodá-
ban lesznek házigazdák – szombaton és 
vasárnap is 12 órakor mártóznak meg a 
medencében.

Közel tizenhétezer szurkoló előtt
a Bajnokok Ligája-fi nálé
Az Európai Labdarúgó-szövetség 
(UEFA) legfeljebb 16 500 nézőt enged 
be szombaton a Bajnokok Ligája portói, 
Chelsea–Manchester City döntőjére, az 
50 ezer férőhelyes Estádio do Dragao-
ba – számolt be tegnap az MTI az UEFA 
közleménye alapján. A fi nálét játszó 
két angol együttes szurkolói egyaránt 
hatezer jegyet kapnak, a többi belépőt 
az UEFA értékesíti. Ismeretes, hogy a 
döntőt a járványügyi korlátozások miatt 
költöztették el Isztambulból Portóba, 
ahonnan visszatérés után a nézőknek 
nem kell karanténba vonulniuk. A két 
csapat szimpatizánsai ugyanakkor csak 
24 órát tartózkodhatnak Portugáliában, 
és ezalatt is buborékban kell élniük, 
csak chartergépeken érkezhetnek és 
távozhatnak, belépéskor koronavírus-
teszten kell átesniük.

A Sárga Tengeralattjáró elsüllyeszti a Vörös Ördögöket?

Nézők előtt, a labdarúgó-Európa Liga serlegéért lép ma 22 órától pályára Gdanskban a 
spanyol Villarreal és az angol Manchester United. Az Európa Liga-specialista Unay Emery 
(a Sevillával háromszor is megnyerte az EL-t) által irányított spanyol csapat (becenevén 
Sárga Tengeralattjáró) a döntőig vezető útja során nem szenvedett vereséget, az I cso-
portból öt győzelemmel és egy döntetlennel továbbjutva a Red Bull Salzburgot, a Dinamo 
Kĳ evet, a Dinamo Zágrábot és az Arsenalt búcsúztatta a kieséses szakasz során. A Man-
chester United viszont a Bajnokok Ligája csoportkörében harmadik helyen zárva csatla-
kozott az EL-hez, ahol a Real Sociedad, az AC Milan és az AS Róma együttesein verekedte 
át magát. A Villarrealnak ez lesz az első EL-döntője, a húszszoros angol bajnok, három-
szoros BL-győztes Manchester United viszont legutóbb 2017-ben a magasba is emelhette 
a második számú klubtorna serlegét. A mai döntőt a francia Clément Turpin vezeti. (Z. T.)




