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Vitatott gesztusok

Kifütyülték a szurkolók a Magyarország–Írország barátsá-
gos mérkőzésen féltérdre ereszkedő vendégek játékosait. 
A rasszizmus elleni tiltakozás jelének szánt gesztus az 
Egyesült Államokból indult, és azóta már elterjedt Eu-
rópában is, de megosztja a közvéleményt. Marco Rossi, 
a piros-fehér-zöldek szövetségi kapitánya leszögezte: 
ők mindig mindenkinek megadják a maximális tisztele-
tet, de személy szerint nincs abban a pozícióban, hogy 
szurkolóik viselkedését véleményezze. Az írek szövetségi 
kapitánya ugyanakkor úgy vélte: a történtek nem vetnek 
jó fényt Magyarországra és a magyar szurkolókra. A kedd 
este történteket megelőzően azokat a romániai válogatott 
játékosokat is bírálták, akik az angliai mérkőzésükön 
nem követték a házigazdák példáját, és nem ereszkedtek 
féltérdre a kezdő sípszó előtt. Köztük volt Nicolae Stanciu 
is, aki leszögezte: nem térdelt le, mert nem hisz abban, 
hogy a tiltakozás ezen gesztusa megoldást jelent.
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Újra lesz focicsapata a női
élvonalban Marosvásárhelynek
A Marosvásárhelyi Ladies 
megnyerte a Târgoviște elleni 
kiszállását a másodosztályos 
női labdarúgó-bajnokság ráját-
szásának második fordulójában, 
ezzel biztossá vált, hogy felju-
tott az élvonalba. A szerda déli 
találkozó első játékrészében 
nehéz helyzetbe került a Ladies, 
hiszen 2-1-es hátrányban volt, de 
aztán nagyszerű második félidei 
játékának köszönhetően fordított, 
és végül 4-2-re győzött. A Ladies 
feljutásával Marosvásárhelynek 
a következő szezonban három év 
elteltével ismét lesz csapata a női 
élvonalban. Legutóbb a korábbi 
bajnok és többszörös ezüstérmes, 
illetve kupagyőztes FCM, majd 
ASA néven szerepelt marosvásár-
helyi gárda a Liga 1-ben.
 
Ausztrália elleni sikerrel
hangoltak az olimpiára
Románia U23-as labdarúgó-válo-
gatottja kedden este a spanyol-
országi Marbellában lejátszott 
felkészülési mérkőzésén 1-0-ra 
nyert Ausztrália korosztályos 
csapata ellen. A találkozó egyetlen 
gólját George Ganea szerezte a 
kilencedik percben. A kék-sár-
ga-piros együttes, mint ismeretes, 
a tokiói nyári olimpiára készült a 
spanyolországi edzőtábor során, a 
másodedző Nicolae Dică irányí-
tásával. A szakember elégedetten 
nyilatkozott a közös munkáról, 
meglátása szerint több olyan 
fi atalt is kiszemelt, akikre építeni 
lehet majd a keretet. Az ötkarikás 
játékok labdarúgó-tornája július 
21. és augusztus 7. között lesz.  
 
Ungvári Miklós
bejelentette visszavonulását
Az olimpiai ezüstérmes Ungvári 
Miklós kikapott a vigaszágon a 
budapesti olimpiai kvalifi kációs 
cselgáncs-világbajnokságon, így 
miután szinte biztos, hogy nem 
vehet részt az olimpián, lényegé-
ben bejelentette visszavonulását. 
A Papp László Sportarénában zaj-
ló versenyen a 73 kilogrammosok 
között a háromszoros világbaj-
noki bronzérmes magyar ötödik 
meccsén a 17 évvel fi atalabb azeri 
Hidajat Hejdarovval találkozott. A 
40 éves Ungvári alig húsz perccel 
a 11 percesre nyúlt negyeddön-
tője után állt ki, és bő két perc 
elteltével már két intésnél tartott. 
Így jutottak el az aranypontig 
tartó hosszabbításig, amelyből 
50 másodperc telt el, amikor egy 
földharc során a frissebb Hej-
darov leszorította az utolsó hazai 
versenyén küzdő Ungvárit, és ip-
ponnal nyert – részletezte az MTI. 
„Szó szerint véget ért. Nem csak 
ez a világbajnokság. Egy nagy 
karrier. Egy olimpiai álom. Az 
utolsó világbajnokság, az utolsó 
olimpiám lett volna, hogy ha ezt 
a mérkőzést fogom. Úgy éreztem, 
meg tudom csinálni” – mondta 
csalódottan a magyar dzsúdós. 
A háromszoros Európa-bajnok 
Ungvárinak még apró reménye 
maradt a kijutásra. Hogy ha a hát-
ralévő magyarok jól szerepelnek 
a vb-n, akkor ranglistás helyezése 
alapján feljuthat kontinentális 
kvótát érő helyre.

Tizenegy mérkőzésre nőtt 
Magyarország labdarúgó-vá-
logatottjának veretlenségi 
sorozata a írek elleni barát-
ságos mérkőzésen jegyzett 
gól nélküli döntetlennel. 
Nyerni ugyan nem tudtak, de 
Marco Rossi szerint játékuk 
jelentős előrelépést muta-
tott, és már az Európa-baj-
nokságra jelölt kezdőcsapata 
tekintetében sem maradt sok 
kérdése.
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T izenegy összecsapásra nőtt 
Magyarország labdarúgó-vá-
logatottjának veretlenségi 

sorozata: a pénteken kezdődő 
Európa-bajnokság „főpróbáján” 
gól nélküli döntetlenre mérkőzött 
az írekkel. Noha a mostani ered-
mény elmaradt a pár nappal előtti, 
Ciprus elleni győztes barátságos 
találkozóhoz képest, a piros-fe-
hér-zöldek szövetségi kapitánya, 
Marco Rossi szerint nagy előrelé-
pést mutattak kedd este a szigetor-
szágiakkal szembeni felkészülési 
meccsen. Kiemelte: tanítványai 
hozzáállása kiváló volt, és az elter-
vezett taktikai elemek is működtek. 
„Jól támadtuk le az ellenfelet, és 
megfelelőek voltak az átmeneteink 
is. A befejezéseknél azonban volt 
hiányérzetem, sokszor hiányzott 
a minőség a játékunkból, ebből a 
szempontból hasznos lett volna, 
ha számíthatunk Sallai Roland já-
tékára” – értékelt a szakember.

Figyelmeztetett ugyanakkor, 
hogy az Eb-n már másfajta mér-
kőzésekre kell számítaniuk, és 
ahhoz megfelelően más taktikát 
kell követniük. „Azt fogjuk játsza-
ni, amit a mostani ellenfelektől 
láthattunk, vagyis stabil védeke-
zésre építve várjuk a lehetőséget 
a kontrákra. Nagy büszkeséggel 
tölt el a hosszú veretlenségi széri-
ánk, és ez a legfontosabb a mun-
kámban, ahhoz, hogy ez a széria 
történelmi legyen, pontot kell 
szereznünk a portugálok ellen” – 
fogalmazott Rossi.

GÓL NÉLKÜLI DÖNTETLENNEL NÖVELTE VERETLENSÉGI SOROZATÁT A MAGYAR FUTBALLVÁLOGATOTT

„Előrelépés” az Eb-főpróbán

Felkészültek. Marco Rossi szövetségi kapitány elégedett volt a magyarok hozzáállásával 

 » „Nagy büsz-
keséggel tölt el 
a hosszú veret-
lenségi szériánk, 
és számomra ez 
a legfontosabb 
a munkámban, 
ahhoz, hogy ez a 
széria történelmi 
legyen, pontot 
kell szereznünk 
a portugálok 
ellen” – fogalma-
zott Rossi.

Rossi: „már nincs sok
kérdésem”
Magyarországnak ez a legutóbbi Eb-
n, a 2016-os seregszemlén sikerült, 
most viszont nemcsak a címvédő 
portugálokkal kell majd farkasz-
szemet nézniük az F csoportban, 
hanem a világbajnok Franciaor-
szággal és a soha sem alábecsülen-
dő Németországgal is. Rossi már 
korábban jelezte, hogy az írek elleni 
felkészülési meccs támpontot adhat 
számára ahhoz, hogy összeállítsa 
kezdőcsapatát a soron következő ki-
hívásra. A kedd este látottak alapján 
pedig jelezte: már nincs sok kérdés 
a fejében. Az, hogy három dinami-
kus középpályással játszottak, jó 
opció lehet majd a kontinensviada-
lon is, ugyanakkor Sallai szándé-
kosan nem lépett pályára az elmúlt 
két felkészülési meccsen, mert nem 
akartak kockázatot vállalni a szere-
peltetésével. Kiemelte azt is, hogy az 
új kerettagok beváltották a hozzájuk 
fűzött reményeket, Schäfer András 
pedig már azt is bizonyította, hogy 
akár a kezdőcsapatba is jelölhető. 
„Amikor az Eb-mérkőzésekre felkül-
döm a kezdőcsapatot, akkor több 
szempontból is mérlegelem a lehe-
tőségeket, és persze az ellenfél játé-
kosai is meghatározzák majd, hogy 
kiket küldök pályára. Remélem, a 
legjobb 11-et láthatjuk a portugálok 
ellen” – szögezte le az olasz mester. 
Magyarország, mint ismeretes, jövő 
kedden kezd a címvédő ellen, majd 
sorrendben Franciaország és Né-
metország lesz az ellenfele.

Francia esélyek
A magyarokhoz hasonlóan a fran-
ciák is kedd este tartották a „főpró-
bát” az Eb-re, amely során 3-0-ra 
legyőzték barátságos mérkőzésen a 
bolgárokat. Didier Deschamps szö-
vetségi kapitánynak ugyanakkor az 
első félidőben le kellett cserélnie Ka-
rim Benzemát, aki egy rúgást kapott 
a térdére. „Mindig történnek várat-
lan esetek, amelyekkel együtt kell 
élni, de jelen pillanatban nem tűnik 
drámainak a sérülése. Azt tesszük, 
amit ilyenkor tennünk kell, és nem 

azon fogunk minden nap spekulál-
ni, hogy vajon hogyan érzi magát” – 
jelentette ki az 52 éves kapitány, aki-
nek együttesét a végső győzelemre 
is esélyesnek látják a szakemberek.

Persze az esélylatolgatás tekinte-
tében megoszlanak a vélemények. 
Jose Mourinho például nagyon op-
timistán nyilatkozott az angol válo-
gatott esélyeit illetően. Az AS Róma 
portugál mestere szerint fantasztikus 
játékosok állnak Gareth Southgate 
szövetségi kapitány rendelkezésére, 
és mivel mind a csoportkört, mind az 
elődöntőt és a fi nálét hazai környe-
zetben játszhatják, jó alkalomnak 
tartja arra, hogy a maximumot nyújt-
sák, és történetükben először meg-
nyerjék a kontinensviadalt. Hasonló 
véleményen vannak a fogadóirodák 
is, de sem velük, sem pedig Mourin-
hóval nem ért egyet a Stats Perform 
adatelemző cég, amely a Theanalyst.
com oldalán nyilvánosságra hozott 
kimutatása alapján a mesterséges 
intelligencia csak 5,2 százalék esélyt 
jósol az angoloknak az Eb-címre. 
Sorrendben Franciaország, Belgium, 
Spanyolország, Németország, Portu-
gália, Olaszország, Hollandia és Dá-
nia áll előttük a listán, bár utóbbi két 
válogatott már szintén csak öt száza-
lék körüli eséllyel.

Magyarország 0,1 százalékkal sze-
repel, ami csoportját ismerve nem 
meglepő. Vélhetően hasonló okok-
ból „becsüli alá” a Stars Perform az 
angolokat is, akik bár a szimuláció 
alapján 64,6 százalékos eséllyel 
megnyerik a csoportjukat, a kiesé-
ses szakaszban találkozni fognak az 
F csoport második helyezettjével. A 
franciáknak amúgy 46,8 százalék 
esélyt jósoltak a csoportelsőségre.

Amúgy a spanyolok is előkelő he-
lyen állnak az esélyesek rangsorá-
ban, de a kimutatás megjelenése óta 
a csapat újabb tagjának lett pozitív a 
koronavírustesztje. Ismeretes, hogy 
Sergio Busquets már biztosan nem 
léphet pályára az első csoportmérkő-
zésen, de tegnap Diego Llorente is tíz 
nap karanténra kényszerült a fertő-
zés miatt – társai pedig jelenleg csak 
egyéni felkészülést végezhetnek.
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