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• A holnap kezdődő labdarúgó Európa-bajnokság előtti utolsó felkészü-
lési mérkőzésén Magyarország a budapesti Szusza Ferenc Stadionban gól 
nélküli döntetlent játszott Írországgal. A kedd esti találkozón több lehető-
sége is volt a házigazdának, de nem tudott betalálni az ír kapuba.

Z Á T Y I  T I B O R

A múlt pénteki, Ciprus elleni 
mérkőzéshez képest (amikor 
Schäfer góljával 1–0-ra nyer-

tek) Marco Rossi szövetségi kapitány 
hét helyen is változtatott a magyar 
kezdőn, ahogy korábban elmondta, 
a portugálok elleni első meccsen 
megközelítőleg ez a kezdőtizenegy 
fog kifutni a pályára. Bátran futbal-
lozott a magyar csapat, ám a gólhoz 
az írek jártak nagyon közel, az 5. 
percben egy jobb oldali szabadrú-
gást követően a vendégek csapatka-
pitánya, Egan fejelhetett hét-nyolc 
méterről, senkitől sem zavartatva 
kapura, egyenesen a keresztlécre. 
A kapufát követően többet birtokol-
ta a labdát a magyar válogatott, ám 
kisebb fölénye meddőnek bizonyult, 
nem tudott helyzetet kialakítani, a 
hajrában Szalai Ádámnak volt egy 
szép fejese, de védte a kapus.

A második játékrészben is főleg a 
hazaiak csapatkapitánya előtt adód-
tak gólszerzési lehetőségek, ám a 
csereként beállt Kelleher kapus ki-
tűnően védett. A meccs 0–0-val ért 
véget, így a magyar válogatott tovább 
növelte veretlenségi sorozatát, amely 
már tizenegy mérkőzés óta tart. Ma-
gyarország legutóbb húsz éve produ-
kált legalább 11 meccses veretlenségi 
sorozatot. Akkor, Bicskei Bertalan 
szövetségi kapitányi időszakában, 
2000. március 29. és 2001. április 
25. között 12 meccsen nem kapott ki 
a nemzeti csapat. Jelenleg az Eb-re 
készülő válogatottak közül a magya-
roké a második leghosszabb aktív 
veretlenségi széria, ennél több veret-
lenül megvívott mérkőzéssel csak az 

olaszok büszkélkedhetnek. Roberto 
Mancini szövetségi kapitány 2018 
szeptemberében, a portugáloktól ka-
pott ki legutóbb csapatával, azóta 27 
találkozón nem szenvedett vereséget.

„Komoly lépést tettünk előre a 
Ciprus elleni mérkőzéshez képest, 
de a várt eredmény, a győzelem ez-
úttal elmaradt. Viszont legalább a 
veretlenségi sorozatunk folytató-
dott. Nem tehetek szemrehányást 
a játékosaimnak, a befejezéseknél 
látszott, hogy hiányzik a minőség, 
de az adott poszton a legjobbjaink-
ra nem számíthatunk” – mondta a 
magyarok olasz szakvezetője, Marco 
Rossi, majd hangsúlyozta, az Eb-n 

más taktikára kell számítani a vá-
logatottól, méghozzá arra, amit a 
ciprusi és az ír válogatott alkalma-
zott a magyarok ellen, azaz kontra-
játékra kell majd alapozni. „De nincs 
bennem aggodalom” – tette hozzá. 
Legközelebb már élesben játszik Ma-
gyarország, jövő kedden 19 órakor 
az Európa-bajnokság F csoportjának 
első fordulójában Portugáliával ta-
lálkozik a Puskás Arénában.

Labdarúgó felkészülési mérkő-
zés: Magyarország–Írország 0–0. 
Szusza Ferenc Stadion, 10 ezer néző, 
vezette Daniel Stefanski (lengyel). 
Magyarország: Gulácsi (Bogdán, 
63.) – Szalai A., Orbán, Kecskés – 

Fiola (Hahn, 79.), Schäfer, Nagy, 
Kleinheisler (Nego, 63.), Bolla (Lov-
rencsics, 46.) – Varga R. (Varga K.), 
Szalai Á. (Schön, 89.). Szövetségi 
kapitány: Marco Rossi. Írország: 
Bazunu (Kelleher, 46.) – McClean 

(Manning, 85.), Egan, O’Shea, Do-
herty – Hourihane (Molumby, 56.), 
Cullen – Duff y, Parrott (Horgan, 56.), 
Knight (Ogbene, 89.) – Idah (Collins, 
89.). Szövetségi kapitány: Stephen 
Kenny.

P ontosan két hét múlva, június 
24-én kezdi meg felkészülését a 

követező szezonra az FK Csíkszere-
da labdarúgócsapata. Az együttes-
re az első napon orvosi vizsga vár, 
majd egy hétig hazai környezetben 
készülnek. A klubvezetés jelenleg 
a keret kialakításán dolgozik, ezzel 
kapcsolatosan a felkészülés kezdete-
kor tájékoztatják majd a szurkolókat. 

Szondy Zoltán, az FK Csíkszereda el-
nöke elmondta, hogy a labdarúgó 2. 
Liga lebonyolítási rendszere hasonló 
lesz az elmúlt idényhez, ezt a június 
27-ére tervezett gyűlésén fogja meg-
erősíteni a Román Labdarúgó-szö-
vetség (FRF) vezetősége.

A labdarúgó 2. Liga mezőnye a 
2021–2022-es szezonra: Nagyszebe-
ni FC Hermannstadt, Poli Iași, Astra 

Giurgiu, FK Csíkszereda, Temesvári 
ASU Poli, Dunărea Călărași, Kons-
tancai Farul, Kolozsvári U, Buka-
resti Metaloglobus, Temesvári Ri-
pensia, Petrolul Ploiești, Viitorul Tg. 
Jiu, Gloria Buzău, Concordia Chajna, 
Unirea Slobozia, Sellenberki Viito-
rul, Brassói Corona, Dacia Unirea 
Brăila, Bukaresti CSA Steaua és Dési 
Unirea. (Dobos László)

Bronzérmes a magyar női öttusaváltó
Harmadik helyen végzett az Erdős Rita–Simon Sarolta kettős női 
váltóban a kairói öttusa-világbajnokság nyitónapján. A magyar duó a 
fehéroroszok és az oroszok mögött ért célba. A vb a férfiak lapzárta 
után záruló váltójával folytatódott, majd a hagyományos versenyek 
selejtezői következnek ma és holnap, azután a női és férfi döntőt 
rendezik szombaton és vasárnap, végül pedig a vegyes váltóra kerül 
sor hétfőn.

• RÖVIDEN 

12.00 Tenisz, Grand Slam-torna, Roland Garros, Párizs, Franciaország 
           (Eurosport 1)
12.00 Tenisz, ATP-torna, Stuttgart, Németország (Look Sport +)
14.00 Tenisz, WTA-torna, Nottingham, Egyesült Királyság 
           (Digi Sport 2, Digi Sport 4)
14.00 Kerékpározás, Pro-sorozat, szlovén körverseny (Eurosport 2)
16.15 Kerékpározás, Pro-sorozat, belga körverseny (Eurosport 2)
20.05 Női labdarúgás, felkészülés: Magyarország–Szerbia (M4 Sport)
22.00 Golf, PGA-körverseny, Gillisonville, Amerikai Egyesült Államok 
           (Eurosport 2)

• S P O R T E S E M É N Y E K  A  T E L E V Í Z I Ó B A N  

Döntetlen a főpróbán, kezdődhet az Eb
Magyarország tizenegy mérkőzés óta veretlen

Két hét múlva kezd az FK Csíkszereda

R ománia U23-as labdarúgó-vá-
logatottja kedden este, a spa-

nyolországi Marbellában lejátszott 
felkészülési mérkőzésén 1–0-ra 
nyert Ausztrália hasonló csapata 
ellen. Felkészülési mérkőzés, 

U23-as csapatok: Románia–
Ausztrália 1–0 (1–0), gólszerző 
George Ganea (9. perc). Románia: 
Aioani (Popa, a 69. perctől) – Raţiu 
(Manea, 70.), Paşcanu, Nedelcu, 
Boboc (Velisar, 83.), Dulca (Buta, 

89.), M. Marin (Grigore, 89.), Cioba-
nu (Perianu, 83), Cîmpanu, Ganea 
(Costache, 69.), Măţan (O. Popescu, 
46.). Edző: Nicolae Dică. A román 
U23-as válogatott a tokiói olimpiá-
ra készül.

Egy góllal verték Ausztráliát

Jósolt a mesterséges intelligencia 

A Stats Perform adatelemző cég kimutatása szerint a világbajnok franciák-
nak van a legnagyobb esélyük arra, hogy megnyerjék a tornát. A szimuláci-
ós modell a torna mind az 51 mérkőzésének eredményét megjósolta, olyan 
tényezőket figyelembe véve, mint a válogatottak Stats Perform-értékelése, 
a korábban lejátszott mérkőzéseik eredményei, a fogadóirodák oddsai, 
valamint az ellenfelek és a döntőig vezető út nehézségi foka. A meccsek 
kimenetelét 40 ezer alkalommal szimulálták mesterséges intelligencia se-
gítségével. A lista első helyén Franciaország áll, Didier Deschamps váloga-
tottjának 20,5%-os esélyt jósolnak arra, hogy július 11-én döntőt játszik és 
meg is nyeri azt a londoni Wembley Stadionban. A listán második helyen a 
belgák vannak (15,7%), míg a spanyol válogatott harmadik helye (11,3%) né-
miképp meglepő, megelőzve a németeket (9,8%) és a portugálokat (9,6%). 
A magyar válogatott végső győzelmére a Stats Perform 0,1% esélyt jósol.

Több kecsegtető lehetőséget is kihagyott a magyar csapat. Az Eb-n jobb helyzetkihasználásra lesz szükség   ▴  F O R R Á S :  M L S Z . H U




