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Egy borítékba téve egyszerre kell beküldeni vagy behozni a Krónika szerkesztőségébe az összegyűjtött tíz kiollózott 

szelvényt június 11-éig (postabélyegző dátuma). Postai úton ide várjuk a szelvényeket: 535600 Székelyudvarhely, Bethlen 

Gábor utca 55. szám. A borítékra – a lakcíme mellett – kérjük ráírni a következőt: Krónika Tippverseny.
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Telefonszám:

9. szelvény
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Portugália - Franciaország
Június 23., 22.00

F csoport

Németország - Magyarország
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Hivatalos: Edi Iordănescu elhagyja a Kolozsvári CFR-t
Edi Iordănescu hivatalosan is bejelentette távozását a Kolozsvári CFR-
től. A futballedző közleménye alapján nem pénzügyi megfontolásból 
hagyja el a Liga 1-es bajnokságot megnyerő fellegváriakat, és nem is 
állapodott még meg más alakulattal pályafutása folytatásáról. „Eddig 
minden ajánlatot elutasítottam, és a CFR volt a prioritásom, de az élet-
ben néha előfordul, hogy nem találod a közös utat még akkor sem, ha 
a közös akarat megvan” – fogalmazott. A központi sportsajtó úgy tudja, 
hogy Marius Șumudică lehet a szakvezető utód a Szamos-partiaknál.

Elszigetelődnek a romániai sportolók az olimpia előtt
Elzártan, az izvorani-i edzőközpontban készülnek július elsejétől a 
tokiói olimpiára kvalifi kált romániai sportolók. A sportbázis karan-
ténövezet lesz, civileknek tilos lesz a belépés. A július 23. és augusztus 
8. között rendezendő ötkarikás játékok előtt mindenkit rendszeresen 
tesztelni fognak koronavírusra, és még utazáskor is szeretnék meg-
oldani, hogy a küldöttség tagjai ne érintkezzenek kívülállókkal. Az 
ismeretes, hogy Japánban ugyancsak elkülönítik majd a sportolókat a 
civilektől, külföldi nézőket pedig nem fogadnak a csúcseseményre.

AZ EB-RÉSZVÉTELT KIHARCOLÓ FUTBALLISTÁKKAL VÁG NEKI AZ EURÓPA-BAJNOKSÁGNAK MAGYARORSZÁG VÁLOGATOTTJA

Véglegesedett Rossi kerete a kontinensviadalra
Az Eb-részvételt kiharcoló 
játékosok alkotják Magyar-
ország labdarúgó-válogatott-
jának gerincét a hamarosan 
kezdődő kontinensviadalon. 
Marco Rossi szövetségi ka-
pitány leszűkített keretében 
Szoboszlai Dominikról, Tóth 
Balázsról és Spandler Csabá-
ról kellett lemondani.
» KRÓNIKA

M arco Rossi szövetségi 
kapitány kedd kora esti 
kerethirdetése megerő-

sítette azon sajtóértesüléseket, 
amelyek alapján Szoboszlai Do-
minik kénytelen lesz kihagyni a 
labdarúgó-Európa-bajnokságot, 
de nem sérülése újult ki, hanem 
rehabilitációja során még nem 
épült fel annyira, hogy kocká-
zatmentesen visszatérhessen a 
pályára. Ugyanakkor Tóth Balázs 
és Spandler Csaba sem kaptak he-
lyet a szűk listán.

A részben budapesti rendezésű 
tornára 26 játékost nevezhetett a 
magyarok olasz mestere, ausztriai 
edzőtáborukba viszont harmin-
can kaptak meghívást. Időközben 

Hangya Szilveszter megsérült, de 
a szakvezetés szerint ezzel együtt 
is nehéz volt „lefaragni” a létszá-
mot. „Kivétel nélkül mindenki na-
gyon keményen dolgozott azokon 
az edzéseken, amelyeken részt 
vett” – idézte Rossit a Magyar 
Labdarúgó-szövetség hivatalos 
honlapja. A kapitány megköszön-
te a két kihagyott játékos profi  
hozzáállását, de mint mondta: 
a csapatrészek között igyekezett 
egyensúlyt tartani, hogy mind-
egyikben nagyjából ugyanannyi 
opciójuk legyen, és elsőbbséget 
élveztek azok, akik több poszton 
is bevethetők.

A kontinensviadalra nevezett 
labdarúgók közül húszan tagjai 
voltak annak a csapatnak, ame-
lyik ősszel kiharcolta a kvalifi ká-
ciót az Izland elleni pótselejtezőn. 
Újoncként Schön Szabolcs, Hahn 
János és Bolla Bendegúz ölthetik 
magukra a címeres mezt. „Schön 
bal lábas, akár a védelemben és a 
középpályán is tud játszani, ezért 
alternatívát jelenthet több posz-
ton. Hahn nagyszerűen érzi a lab-
dát, kiváló góllövő, az edzéseken 
is remek formát mutatott. Öröm-
mel látom, hogy hamar alkalmaz-
kodott a követelményekhez, és 
a csapat is gyorsan befogadta” 

– mondta Rossi. Hahn és Schön 
amúgy támadók, Bolla védő. Bog-
dán Ádám, Dibusz Dénes, Gulá-
csi Péter kapusok mellett Botka 
Endre, Fiola Attila, Kecskés Ákos, 
Lang Ádám, Lovrencsics Gergő, 
Orbán Willi és Szalai Attila szere-
pelnek még hátvédposzton. A kö-
zéppályán Cseri Tamásra, Gazdag 
Dánielre, Holender Filipre, Klein-
heisler Lászlóra, Nagy Ádámra, 
Nego Loicra, Schafer Andrásra és 

Sigér Dávidra számít a kapitány, 
míg csatársorban Nikolics Nem-
anja, Sallai Roland, Szalai Ádám, 
Varga Kevin és Varga Roland ruti-
nos tagjai a csapatnak.

A válogatott tegnap hagyta el 
az ausztriai edzőtábort. Pénteken 
Ciprussal, június 8-án pedig Ír-
országgal játszanak felkészülési 
mérkőzést Budapesten. A magya-
rok június 15-én Portugália ellen 
kezdik a kontinensviadal az F cso-

portban. A pénteki mérkőzéseket 
Gazdag Dániel és Nagy Ádám is 
kénytelen lesznek kihagyni, de 
sérüléseik nem annyira súlyosak, 
hogy az Eb-részvételüket veszé-
lyeztesse. „Apró problémákkal 
küzdenek és nagyon valószínű, 
hogy a Ciprus elleni felkészülési 
találkozón ők nem fognak pályá-
ra lépni, de a második edzőmér-
kőzésen, Írország ellen már teljes 
mértékben a csapat rendelkezé-
sére fognak állni mindketten” – 
mondta Rossi az M4 Sportnak.

Románia, mint ismeretes, nem 
jutott ki a részben bukaresti ren-
dezésű Eb-re, de ezzel együtt a 
válogatott összegyűlt Mirel Ră-
doi szövetségi kapitány irányí-
tása mellett, és lapzártánk után 
Grúziával játszottak barátságos 
mérkőzést. Június hatodikán 
Middlesbroughban lépnek pályá-
ra Anglia ellen, ugyancsak felké-
szülési mérkőzésen. A szövetségi 
kapitány szerint ezek a találko-
zók ideálisak és hasznosak arra, 
hogy begyakorolják azt, amit az 
őszi világbajnoki selejtezőkre ter-
veznek. Emellett több fi atalnak 
is játéklehetőséget biztosít majd, 
hogy segítségére legyen összeál-
lítani a nyári olimpián szereplő 
U23-as keretét.

» ZÁTYI TIBOR

Székelyudvarhelyen és környé-
kén készül a tokiói olimpiára 

Magyarország női kézilabda-válo-
gatottja. Az együttes június 28-án 
öt napra érkezik a Hargita megyei 
városba, ahol nyílt edzést és kö-
zönségtalálkozót is tartanak. Ja-
kab Árpád,  a határon túli magyar 
utánpótlás-kézilabdázás támo-
gatását célzó Együtt Növünk Fel! 
alapítvány ügyvezetője érdeklődé-
sünkre elmondta, hogy a lányok 
„a lelki feltöltődés mellett” edzés-
munkát is végeznek majd, hiszen 
akkor fog célegyenesbe fordulni a 
tokiói felkészülés.

„A tervek szerint Elek Gábor szö-
vetségi kapitány irányításával a vá-
logatott napi két edzésen vesz részt 
a városi sportcsarnokban. Jelen-
leg egyeztetünk a Hargita Megyei 
Közegészségügyi Igazgatósággal, 
hogy az egyik edzésre a jelenleg ér-
vényben levő szigorú előírásoknak 
megfelelően nézőket is tudjunk 
beengedni. Továbbá tervezünk 
egy szabadtéri közönségtalálkozót 
is” – mondta. A válogatott prog-
ramjában szerepel még kirándulás 
is, június 30-án, szerdán a Mada-
rasi Hargitára mennének, majd a 
Szentegyházi Gyermekfi lharmónia 
rövid ünnepi műsorral köszöntené 
a nemzeti csapatot. „A lányok egy 

helyi panzióban lesznek elszállá-
solva, amit csak ők használnak, 
buborékrendszerben, a külvilágtól 
teljesen elszigetelve tudnak nyu-
godtan készülni az olimpiára. (…) 
Az edzésmunkán túl egyfajta lelki 
feltöltődést is várnak az egyhetes 
székelyföldi ittléttől” – tette hozzá 
az ügyvezető. Az Együtt Növünk 
Fel! alapítvány támogatásával 
amúgy kedden kezdték el felújítani 
a zetelaki Tamás Zoltán Sportcsar-
nok padlózatát, és mivel a munká-
latok mintegy hónapig tartanak, a 
hivatalos átadón a válogatott edzői 
stábjának tagjai közül Elek Gábor 
és Görbicz Anita vágnák majd el a 
szalagot.

Székelyföldön hangolnak a kézilabdázók
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Keményen dolgoztak. Rossi elégedett az eddig végzett munkával




