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ÖRMÉNYORSZÁG UTÁN GRÚZIA ARATOTT TÖRTÉNELMI SIKERT ROMÁNIA FUTBALLVÁLOGATOTTJA ELLEN

Szokássá vált román vereség

Elhasaltak. Grúziát sem tudta legyőzni Románia futballválogatottja 

„Megszokta” a vereséget Románia 
labdarúgó-válogatottja, amelyik 
ezúttal Grúziától szenvedett törté-
nelmi kudarcot barátságos mérkő-
zésen. Legközelebb Anglia lesz a 
gyakorlópartner, miközben az Eb-re 
készülő Magyarország legjobbjai 
Ciprust fogadják.

» KRÓNIKA 

„M i sem gondoltuk volna, de 
úgy tűnik, már megszokás-
sá vált, hogy kikapunk” 

– mondta Mirel Rădoi, Románia labdarú-
gó-válogatottjának szövetségi kapitánya, 
miután a szerda esti ploiești-i barátságos 
mérkőzésen 2-1-re alulmaradtak Grúzia 

együttesével szemben. Ez történelmi ku-
darcnak számít – a korábbi hét találkozó 
mérlege hat kék-sárga-piros győzelem és 
egy döntetlen volt –, a szakember ugyan-
akkor nem tartja teljesen igazságosnak a 
vereséget. „Voltak helyzeteink, de meg kell 
értenünk, hogy amikor a kapu elé érünk a 
labdával, nem szabad kihagynunk, mert a 
kihagyott helyzetek frusztrációjával mara-
dunk” – mondta. A találkozó egyetlen ro-
mán gólját Andrei Ivan szerezte, aki előtte 
egy büntetőt is kiharcolt, amit viszont Răz-
van Marin kihagyott. Románia legjobbjait 
különben Tănase „hagyta” emberhátrány-
ban a 41. percben elkövetett szabálytalan-
ságával, de később a grúzok egy játékosát 
is kiállították. Rădoi elismerte, hogy hi-
báztak, túl sok teret hagytak az ellenfél-
nek, ugyanakkor arra is emlékeztetett, 
hogy az ő elképzelése alapján a célja egyel 

több gólt szerezni az ellenfélnél. Románia 
– amelyik Grúzia előtt, március végén tét-
meccset bukott Örményországgal szemben 
– a folytatásban Middlesbrough-ban Ang-
lia ellen lép pályára egy újabb barátságos 
mérkőzésen. Az angolok az Eb-re készül-
nek, ugyanakkor a világ egyik legerősebb 
válogatottjától a szövetségi kapitány sze-
rint akkor is megijedtek volna, ha Grúzia 
legyőzésével önbizalmat szereztek volna a 
vasárnapi – 19 órakor kezdődő – találko-
zóra. „Kikaptunk Örményországtól és Grú-
ziától. Egyértelmű, hogy most mindenki 
arra gondol, vajon hány gólt kapunk majd 
az angoloktól” – ismerte el Rădoi. A hétvé-
gi mérkőzésen nem számíthat Tănaséra, 
de Iulian Cristea is elhagyta az edzőtábort, 
mert megsérült. Ő korábban a szintén sé-
rült Andrei Burcă helyére érkezett a „hát-
védsorba”.

Románia, mint ismeretes, nem kvalifi -
kált a tavalyról idénre halasztott Euró-
pa-bajnokságra, Magyarország viszont 
Angliához hasonlóan pályára lép majd 
a kontinensviadalon, ezért barátságos 
mérkőzéseiken a tornára hangolnak. 
Marco Rossi szövetségi kapitány piros-fe-
hér-zöld együttese pénteken Ciprust fo-
gadja, majd négy nappal később az írek-
kel gyakorolnak. A szakember várhatóan 
rotálni fogja majd a játékosait, mert mint 
mondta: nem szeretné „kifárasztani” 
őket az Eb-re, amikor is a legerősebb F 
csoportban, Portugália, Franciaország és 
Németország ellen lépnek majd pályára. 
A portugálok amúgy pénteken a spanyo-
lokkal játszanak barátságos mérkőzést, 
Olaszország pedig a csehekkel gyakorol. 
Vasárnap Hollandia fogadja a grúzokat 
barátságos mérkőzésre, míg Horvátország 
legjobbjai Belgium vendégei lesznek.
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» RÖVIDEN

A Steaua nyerte
a vízilabda-bajnokságot
A Steaua férfi  vízilabdacsapata lett az 
országos bajnok, miután az egyik fél 
harmadik sikeréig tartó döntő utolsó 
összecsapásán 10-3-ra legyőzte hazai 
környezetben a Nagyváradi VSK-t. A 
fi nálé korábbi négy összecsapásán 
amúgy Körös-partiak rendre elveszítet-
ték első összecsapásukat a bukaresti 
„bakákkal” szemben, de utána kétszer 
is döntetlenre módosították az összetett 
állását. Az idei szezonban a Román 
Kupát is a Steaua nyerte.

Nézők előtt az aradi kupadöntő
A hatályon lévő járványügyi korlátozá-
sok betartásával, nézők előtt rendezik 
vasárnap 12.30-kor a női labdarúgó-Ro-
mán Kupa döntőjét. A fi nálét a román 
bajnok Kolozsvári Olimpia vívja a 
Borgóprund gárdájával. Utóbbi a Roman 
gárdáját múlta fel 8-0-ra a legjobb négy 
között, míg a Szamos-partiak az Aradi 
Piroș Security ellen győztek 3-0-ra az 
elődöntőben.

Lemondták a Japánba
tervezett edzőtábort
A szigorú korlátozások miatt lemondta a 
Japánba tervezett edzőtáborát a román 
evezős válogatott. A szövetség csütörtöki 
bejelentése alapján két héttel a tokiói 
olimpia előtt már a helyszínen készültek 
volna, de a járványügyi előírások miatt 
inkább itthon edzenek a júliusban kezdő-
dő ötkarikás seregszemlére.

Octavian Șovre visszavonul
A több nemzetközi mérkőzésen partjel-
zőként részt vett Octavian Șovre visz-
szavonul játékvezetői pályafutásától. A 
47 éves nagyváradi bíró Ovidiu Hațegan 
játékvezető segédje volt az európai kupa-
mérkőzéseken.

Ashleigh Barty visszalépett
a Roland Garroson
Egészségügyi problémák miatt feladta a 
francia nyílt teniszbajnokságot Ashle-
igh Barty. A világelső ausztrál a Magda 
Linette elleni mérkőzésen, a második 
körben panaszkodott sérülésre, és nem 
tudta folytatni a játékot. Visszalépésé-
vel a női világranglista legjobb három 
helyezettje nincs versenyben a Roland 
Garroson, hiszen Naomi Osaka és Simo-
na Halep sem szerepelnek. A romániai 
sportolók közül Sorana Cîrstea és Ana 
Bogdan vannak még versenyben. Ők 
pénteken a harmadik körben lépnek pá-
lyára. Előbbi Daria Kasatkinával, utóbbi 
Paola Badosával játszik.

A szebeni megyeszékhely csapata nélkül 
maradt a hazai élvonalbeli labdarú-

gó-bajnokság mezőnye, miután a Her mann-
stadt szerda este 2-1-re kikapott az osztályozó 
visszavágóján a Mioveni-től. A két együttes 
első találkozója gól nélküli döntetlennel zá-
rult, ezért az Argeș megyeiek történelmet ír-
tak: az első olyan másodosztályos együttessé 
váltak, amelyik Liga 1-es csapattal szemben 
nyerve osztályozót jutott fel az élvonalba. Ér-
dekesség, hogy a Mioveni-t épp az a Alexand-

ru Pelici edző juttatta el a Liga 1-be, amelyik 
a 2017–2018-as idény végén Hermannstadttal 
harcolta ki a feljutást – és egyben Román 
Kupa-döntőbe is kvalifi kálta a szebenieket. 
A szerda esti mérkőzés után elismerte, hogy 
nem könnyű pillanat, mert számára kedves 
csapatot búcsúztatott. „A szebeni szurko-
lókra gondolok, akiknek köszönöm a közös 
időszakot, és remélem, hogy a város tovább 
folytatja a labdarúgást” – mondta. Persze 
saját csapatát – amelyik utoljára kilenc éve 

játszott az élvonalban – is méltatta, meglá-
tása szerint a győzelem a játékosok érdeme. 
„Nehéz feladatunk volt, még arra sem láttak 
esélyt, hogy playoffb  a jutunk. Nagy dolgot 
értünk el” – nyilatkozta Pelici. A Liga 1 me-
zőnye lapzártánk után, a Voluntari–Călărași 
osztályozó visszavágója után véglegesedett. 
Ugyanekkor véglegesedett a Liga 2 mezőnye 
is, ahova a harmad osz tályból a Steaua, az 
Unirea Brăila, a Sellenberk, a Brassói Corona 
és a Dési Unirea jutottak fel. (V. Ny. R.)

A Mioveni elnyerte a Hermannstadt Liga 1-es helyét




