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Kezdődnek a negyeddöntők
Svájc–Spanyolország mérkőzést 
rendeznek pénteken 19 órakor 
Szentpéterváron a labdarúgó-Eu-
rópa-bajnokság első negyeddön-
tőjeként. Azt követően, 22 órától 
Belgium Olaszországgal találkozik 
Münchenben. Szombaton Cseh-
ország–Dánia (19 óra, Baku) és 
Ukrajna–Anglia (22 óra, Róma) 
párosítás szerint játszanak a leg-
jobb négy közé jutásért. A keddre 
és szerdára tervezett elődöntőket 
és a július 11-i döntőt egyaránt 
Londonban rendezik.
 
A Corona és a Ferencváros is
házigazda lesz
A Nemzetközi Jégkorongszövet-
ség (IIHF) online konferenciáján 
ismertették a Kontinentális Kupa 
2021–2022-es szezonjában részt 
vevő csapatokat, a kiírást és a 
csoportkörök beosztását, vala-
mint házigazdáit. Az első kör 
egyik tornáját Brassóban rende-
zik szeptember 24. és 26. között, 
a román bajnok Corona a spanyol 
Barcelonát, az észt Tartu Valk 494 
gárdáját, valamint a török Buz 
Beykoz Isztambult látja majd ven-
dégül. A magyar bajnok Ferenc-
város a második csoportkörben, 
a legjobb 14 között csatlakozik 
a mezőnyhöz, és a budapesti 
Tüskecsarnokban október 22. és 
24. között látja vendégül a lett HK 
Olimp Rigát, az ukrán Szokil Kije-
vet, valamint a szeptemberi első 
kör második csoportjának – HP 
Vilnius (litván), Crvena zvezda 
(szerb), Skautafelag Akureryar 
(izlandi), Mladost Zagreb (horvát) 
– továbbjutóját. A Ferencváros 
ezáltal történelmi esemény házi-
gazdája lesz, ugyanis a Kontinen-
tális Kupa 1997-es elindulása óta 
még egyetlen mérkőzésnek sem 
adott otthont Budapest, magyar 
helyszínként eddig Dunaújváros 
és Székesfehérvár szerepelt. To-
vábbjutása esetén a Brassói Coro-
na a franciaországi D csoportban 
folytathatja, ahol a házigazda 
Amiens Gothiques mellett az 
olasz Asiago Hockey és a szlovén 
Jesenice szerepelnek majd.
 
Szabadon igazolható Lionel
Messi és Giorgio Chiellini
Lejárt Lionel Messi szerződése 
az FC Barcelona labdarúgócsa-
patával. Mivel a felek hosszú 
hetek tárgyalásai után sem tudtak 
megállapodni a folytatásról, így a 
futball elmúlt húsz évének egyik 
legnagyobb formátumú játékosa 
szabadon igazolható lett – számolt 
be az MTI. A klub mindent meg-
tesz, hogy a hatszoros aranylabdás 
argentin klasszis maradjon. Joan 
Laporta klubelnök percekkel a 
határidő lejárta előtt – június 30-
án éjfélkor járt le Messi szerződése 
– optimistán nyilatkozott: „Azt 
akarjuk, hogy maradjon, Leo pe-
dig maradni akar, minden jó úton 
halad”. Messi jelenleg az argentin 
válogatottal a brazíliai Copa Amé-
ricán szerepel, jelenleg veretlenül 
várják az Ecuador elleni negyed-
döntőt. Messihez hasonlóan az 
olasz Giorgio Chiellini szerződése 
is június 30-án járt le, de az olasz 
válogatottal Eb-negyeddöntőre 
készülő 36 éves veterán kész foly-
tatni a Juventusszal.

Elégedetlen Mirel Rădoi 
szövetségi kapitány Románia 
olimpiára készülő labdarú-
gó-válogatottjával, de reméli, 
hogy lelkesedésből nem lesz 
hiány, és továbbjutnak majd a 
csoportkörből.

 » V. NY. R. 

E légedetlen olimpiai keretével 
Mirel Rădoi. Románia Tokióba 
készülő labdarúgó-válogatott-

jának szövetségi kapitánya csütör-
töki sajtótájékoztatóján rámutatott 
arra, hogy több tucat futballistát 
szemelt ki a nyári seregszemlére, 
de sorra rostálódtak ki a játékosok, 
mert klubjaik nem akarták őket el-
engedni az ötkarikás eseményre. 
„Emiatt nem voltam csalódott, de 
megoldást kell találnunk. Jelenleg 
az a célunk, hogy továbbjussunk 
a csoportkörből. Aztán majd meg-
látjuk. Nem is akarok most erről 
beszélni, mert én korábban több-

A CSOPORTKÖRBŐL VALÓ TOVÁBBJUTÁS MARADT ROMÁNIA OLIMPIAI FUTBALLVÁLOGATOTTJÁNAK CÉLJA

Lelkesedésre épít Mirel Rădoi

Versenyeznek. Több kategóriában avatnak kontinensbajnokokat Marosvásárhely központjában

 » „Ha sem a 
klubcsapatban 
nem lépnek majd 
pályára, de a 
válogatottba sem 
engedték el őket, 
akkor az nagy 
kérdéseket vetne 
fel” – jegyezte 
meg Rădoi.

ször mondtam, hogy érmet szeretnék 
szerezni, de nem akarok pluszterhet 
a játékosokra helyezni, mert van-
nak közöttük olyanok is, akik még 
egyetlen meccset sem játszottak 
nemzetközi szinten. Remélem vi-
szont, hogy legalább az a lelkesedés 
meglesz majd bennünk, mint ami a 
2019-es U21-es Eb-n volt, és tovább-
jutunk a csoportkörből” – mondta a 
szakvezető, emlékeztetve arra, hogy 
a korosztályos válogatott irányítása 
mellett a két évvel ezelőtti kontinens-
viadalon elődöntőbe jutva vívta ki 
az ötkarikás szereplést. Hozzátette: 
változtak a határidők, ezért csütör-
tök éjfélig még volt lehetőségük mó-
dosítani a héten kihirdetett kereten, 
így bár Mogoșoaián már megkezdték 
az összetartást, még az utolsó órák-
ban is tárgyaltak a klubokkal, hogy 
helyenként változtatni tudjanak az 
alakulat összetételén. A szakember 
kiemelte, több hazai csapat igyek-
szik segíteni nekik, különösen mivel 
kerethirdetés után Denis Ciobotariu 
és George Pușcașt is visszahívták a 
válogatottból. „Meglepett, hogy Cio-

botariut mégsem engedték el. Biztos 
a CFR-nél történt valami a középhát-
véd poszton, talán valaki megsérült. 
Pușcaș esetében is hasonló a helyzet, 
úgy tudom, hogy valaki megsérült, 
és a felépülése nem a tervek szerint 
haladt, ezért a Readingnek szüksége 
van rá” – mondta. Hozzátette: tiszte-
letben tartja az egyesületek döntését, 
ugyanakkor nagyon bízik abban, 
hogy ilyen körülmények között lega-
lább a klubcsapataikban játszhatnak 
majd azok a futballisták. „Ha sem a 
klubcsapatban nem lépnek majd pá-
lyára, de a válogatottba sem enged-
ték el őket, akkor az nagy kérdéseket 
vetne fel, és csak arra tudnék gondol-
ni, hogy egyesek számára nem léte-
zik válogatott” – jegyezte meg Rădoi.

Kerethirdetés után változást ho-
zott, hogy Florin Ștefan (a Sepsi OSK 
korábbi játékosa) és Andrei Sînte-
an (Hermannstadt) csatlakozott az 
együtteshez, amelyik az ötkarikás 
játékokon a B csoportban, július 22-
én kezd Honduras együttese ellen, 
majd Dél-Koreával és Új-Zélanddal 
mér kőznek meg.
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 » HORVÁTH BÁLINT OTTÓ

A Master Ski&Bike Sportklub és 
a Román Triatlon-szövetség 
szervezésében ezen a hétvégén 

zajlik Marosvásárhelyen és környékén 
a duatlon-Európa-bajnokság. A nagy-
szabású sportesemény megszervezé-
se komoly munkát igényel, az elmúlt 
évek tapasztalatait felhasználva a he-
lyi szervezők idén is készek megfelelni 
az elvárásoknak. 

A rangos és népszerű megmérette-
tést tavaly nyáron kellett volna meg-
rendezni, de kétszer is elhalasztották, 
majd a járványhelyzet kedvezőtlen 
romániai alakulására hivatkozva az 
európai szövetség végül törölte az 
eseményt. A szervezők azonban már 
akkor közölték, hogy idén normális 
körülmények között mindenképpen 
szeretnék megtartani a versenyeket.

A rendezvényt felvezető csütörtöki 
sajtótájékoztatón Soós Zoltán, Maros-
vásárhely polgármestere megemléke-
zett a 2019-ben tragikus hirtelenséggel 
elhunyt Klosz Péterről, a Román Triat-
lon-szövetség korábbi elnökéről, aki-
nek megköszönte a nagyszerű munká-
ját, és hangoztatta, kötelességük, hogy 
továbbvigyék az általa hátrahagyott 
örökséget. Mint mondta, a duatlon- 
Eb-re több mint 600 sportoló érkezik 
Marosvásárhelyre családjaikkal és ba-
rátaikkal, ezáltal a városban működő 
vendégfogadó egységek jelentős bevé-
telre tehetnek szert. „A nagyszabású 
rendezvénnyel sokan megismerik és 
felfedezik Marosvásárhelyt és Maros 
megyét, hiszen a versenyeket követni 
lehet az európai közösségi médiában 
is” – mutatott rá Soós Zoltán.

Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács 
elnöke kiemelte, hogy a versenysoro-
zat egyik központi helyszíne a Cserge-
di-tetőn kialakított Transilvania Motor 
Ring versenypálya lesz, ahol ezáltal 
nemcsak autó- és motorversenyeket 

lehet tartani, hanem futó- vagy ke-
rékpárversenyeknek is otthont adhat. 
Hangoztatta, a múltban is azok voltak 
és a jövőben is partnerek szeretnének 
lenni a hasonló kiemelt sportesemé-
nyek támogatásában, hiszen ezek ide-
genforgalmi szempontból rendkívül 
fontosak a megyének. A megyei ta-
nácsnak ugyanis az is a szerepe, hogy 
külföldi sportolókat vonzzon a megyé-
be, akik megismerkedhetnek a kultu-
rális és turisztikai értékekkel.

Renato Bertrandi, az Európai Triat-
lon-szövetség olasz elnöke méltatta a 
helyi szervezőket, illetve Klosz Péter 
eredményes munkáját, kiemelve, hogy 
testvére, Klosz Viktor irányításával 
folytatni tudták az elkezdett tevékeny-
séget. Emlékeztetett a két évvel ezelőtt 
Marosvásárhelyen megrendezett mul-
tisport Európa-bajnokságra, miszerint 
annak a nagyszabású rendezvénynek 
nem volt könnyű a megszervezése, de 
a helyi szervezők kiválóan helytálltak, 
és teljesen megfeleltek az elvárások-
nak, sok pozitív visszajelzést kaptak, 
ezáltal Marosvásárhely a triatlon- és 
duatlonsport egyik fővárosának te-
kinthető. „Nagyszerű munkát végez-

nek a Román Triatlon-szövetségnél, 
amely az egyik legjobb szövetség, 
büszkék lehetnek az eddig szervezett 
versenyekre, illetve arra, hogy egy ro-
mán sportoló triatlonban kijutott a to-
kiói olimpiára.

A helyi szervezőcsapat részéről 
Amza Mărgărit rendezvénymenedzser 
örvendett annak, hogy idén megtart-
hatják az eseményt, amely mára fesz-
tivállá nőtte ki magát. Mint ismertette, 
két duatlon-Európa-bajnokságot tarta-
nak különböző távolságokon, csütör-
töktől kezdődően, illetve ma a csergedi 
Transilvania Motor Ringen, szomba-
ton és vasárnap pedig Marosvásárhely 
központjában zajlanak a versenyek. 
Emellett az országos bajnokságot is 
lebonyolítják, de a helyi sportolókra 
is gondoltak, szombaton este a So-
mostetőn a Dracula Night Run nevet 
viselő futóversenyt tartják, a gyerekek 
számára kiírt Liga Trikids elnevezésű 
futó- és kerékpárversenyt pénteken 
reggel a Motor Ringen rendezik. A ver-
senyek részletes programja, beleértve 
a díjátadókat is, elérhető a rendezvény 
honlapján, a www.transylvaniacross-
festival.ro címen.

Marosvásárhelyre „költöztek” Európa duatlonistái

 » Két duatlon 
Európa-bajnok-
ságot tartanak 
különböző 
távolságokon, 
csütörtöktől kez-
dődően, illetve 
ma a csergedi 
Transilvania 
Motor Ringen, 
szombaton és 
vasárnap pedig 
Marosvásárhely 
központjában 
zajlanak a verse-
nyek.




