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„A legenda hazatért” – jelentette 
be tegnap közösségi oldalán 

a Kolozsvári CFR labdarúgócsapata 
Juan Emmanuel Culio leigazolását. 
Az immár 38 éves argentin középpá-
lyás mintegy két éve, személyes okok 
miatt hagyta el Szamos-partiakat, 
akiknek mezét 2007 és 2011, valamint 
2017 és 2019 között több mint kétszáz 
mérkőzésen viselte; öt országos baj-
noki címet, három Román Kupát és 
négy Szuperkupát ünnepelt a felleg-
váriakkal. De nem ő az egyedüli új-
donság a CFR-nél, a Dan Petrescu ve-
zetőedző visszatérésével átszervezett 
keretbe Mihai Bordeianut és Florin 
Ștefant is leigazolták. A szakember 
Damjan Djokovicot is szerette volna 
megszerezni, de őt jelenleg nem tud-
ják kivásárolni a törökországi szer-
ződéséből. „Még egy középpályással 
tárgyalunk” – mondta elöljáróban 
Bogdan Mara a DigiSportnak, hozzá-
téve, hogy ma sajtótájékoztatót tarta-
nak, mely során a klub új elnökét is 
bemutatják a nagyközönségnek. Az 
edzőváltáson átesett CFR, mint isme-

retes, a Liga 1-es bajnokságban szep-
tember 11-én a Botoșani vendégeként 
lép pályára legközelebb, majd szep-

tember 16-án a Jablonec vendége lesz 
a Konferencia Liga D csoportjának 
első fordulójában.

Hazatért a Kolozsvári CFR-hez a „legenda”

 » RÖVIDEN

Ezüstérmet úsztak a magyarok
a paralimpián
Konkoly Zsófi a 200 méteres 
vegyesúszásban az S9-es kate-
góriában, Pap Bianka pedig az 
S10-es kategóriában a 400 méteres 
gyorsúszásban nyert ezüstérmet a 
tokiói paralimpia szerdai napján. 
Pap – akinek gyerekkori síbaleset 
miatt nem fejlődött ki rendesen 
a bal sípcsontja – korábban 100 
méter mellen a hetedik helyen 
végzett, 100 méter gyorson 
negyedik, a sérültségi besorolás 
alapján 34 pontos 4x100 méteres 
női gyorsváltóval pedig ötödik 
lett. A 19 éves Konkoly – akinek 
nem fejlődött ki rendesen a jobb 
karja – korábban ezüstérmes volt 
400 méter gyorson, ötödik lett a 
sérültségi besorolás alapján 34 
pontos 4x100 méteres női gyors-
váltóval, a hatodik helyen végzett 
100 méter háton és kilencedik lett 
100 méter gyorson Tokióban. Ma 
100 méter pillangón mártózik meg 
a medencében.
 
Temesvárról rajtolt Románia
Kerékpáros Körversenye
A temesvári prológgal rajtolt el 
kedd este Románia Kerékpáros 
Körvesenye. Ezt Pelikán János, az 
Androni Giocattoli-Sidermec 26 
éves kerékpárosa nyerte. Tegnap 
Déva felé haladt a mezőny, hogy 
ma onnan Szászváros és Szászse-
bes érintésével Nagyszebenben 
záruljon a 157 kilométeres második 
szakasz. A harmadik szakasz során 
Nagyszebenből Brassóba kerék-
pároznak, majd onnan Bukarest 
lesz az úticél. A verseny vasárnap, 
a főváros utcáin rendezendő 100 
kilométeres szakasszal zárul.
 
Kisorsolták a teremlabdarúgó-BL
csoportkörét
Kisorsolták a teremlabdarúgó-Baj-
nokok Ligája csoportkörét, amely-
ben a magyar bajnok Haladás 
lengyel, máltai és svéd ellenfelet 
kapott, a Romániát képviselő Gala-
ci United pedig ukrán, azerbajdzsá-
ni és koszovói ellenfelekkel került 
össze. Mindkét csapat a B jelű ágra 
került, ahonnan csak a csopor-
telsők jutnak tovább. Az október 
26–31. közötti időszakra tervezett 
minitornákon a magyar csapat 
az 5. csoportban a lengyel Record 
Bielsko-Biała, a svéd Hammarby 
és a máltai Luxol St. Andrews 
együttesével találkozik. A torna 
házigazdája a máltai gárda lesz. A 
6. csoportba besorolt Galaci United 
Ukrajnába utazik, ahol a házigazda 
Uragan Ivano-Frankivszk, a koszo-
vói FC Liqeni és az azerbajdzsáni 
Araz Naxçivan csapata ellen lép 
majd pályára.
 
Kanada nyerte a női hokivébét
A házigazda kanadai válogatott 
nyerte a Calgaryban rendezett 
női jégkorong-világbajnokságot, 
miután a döntőben hosszabbítás 
után 3-2-re legyőzte az Egyesült 
Államokat. A bronzérmet a fi nnek 
szerezték meg. Mögöttük sorrend-
ben Svájc, Oroszország, Japán, 
Csehország és Németország végzett 
a 4–8. helyeken. A fennállása első 
elit vb-jén szereplő magyar váloga-
tott Dániát megelőzve a kilencedik 
helyen zárt Calgaryban, és jövőre 
szintén az élvonalban szerepelhet.

Bizalmatlanul várja a szakma 
Románia labdarúgó-váloga-
tottjának soron következő 
világbajnoki selejtező-mérkő-
zéseit, ugyanakkor Magyar-
ország esetében az Eb-ezüst-
érmes angolokat sem tartják 
legyőzhetetlen ellenfélnek.

 » V. NY. R. 

I zland vendégeként lép ma este 
pályára Románia labdarúgó-vá-
logatottja a világbajnoki selej-

tezőkben, Magyarország pedig 
Angliát fogadja. A kék-sárga-piros 
együttes tavaly az Eb-pótkvalifi -
kációk során alulmaradt az északi 
együttessel szemben, de Florin Niță 
kapus szerint akkor a koronaví-
rus-járvány alatti nehéz időszak, a 
halasztások rányomták bélyegüket 
a játékukra, most viszont már fel-
vették a kellő ritmust az összecsa-
páshoz. „Nagyon szeretném, ha 
nyernénk. Természetesen szeret-
ném, ha nem kapnák gólt, de a cél, 
hogy három ponttal térjünk haza 
Reykjavíkból” – mondta.

A találkozó 21.45-kor kezdődik, 
majd szeptember 5-én Bukarestben 
fogadják Liechtenstein legjobb-
jait, hogy három nappal később 
Észak-Macedónia vendégeként 
lépjenek pályára. A kvalifi kációs 
esélyek megőrzése szempontjából 
lényeges, maximálisan megszerez-
hető kilenc pontra törekszenek, 
de az egykori BEK-győztes kapus, 
Helmuth Duckadam ennek eléré-
sét nem tartja valószínűnek. „Már 
a selejtezők kezdetén azt mondta, 
hogy egy teljesen új keretet kellene 
építenünk a következő Eb-re, mert 
a vb-kvalifi kációra szinte semmi 

ROMÁNIA FUTBALLVÁLOGATOTTJA IZLANDDAL, MAGYARORSZÁG ANGLIÁVAL JÁTSZIK MA VÉBÉSELEJTEZŐT

Bírálatok „itt”, optimizmus „ott”

Visszatért. Culio (jobbra) 2019 után ismét labdába rúg a Kolozsvári CFR mezében

 » „A válogatott 
nem laboratóri-
um, hogy kísér-
letezgess. A leg-
jobb formában 
lévő játékosokat 
kellene meg-
hívni” – bírálta 
Viorel Moldovan 
Románia labda-
rúgó-válogatott-
jának keret-ösz-
szeállítását.

esélyünk sincs. Azért, mert még ha 
tovább is jutunk a csoportból, akkor 
is lenne két pótselejtezőnk” – mond-
ta. Meglátása szerint Mirel Rădoi túl 
gyakran és túl sok új játékost hív be 
minden egyes mérkőzésre, ez pedig 
nem segít abban, hogy homogén csa-
pattá formálja a válogatottat. Ezúttal 
hat újonc kapott helyett az együt-
tesben, de ahogyan Duckadam, úgy 
a korábbi válogatott játékos, Viorel 
Moldovan sem tartja jó ötletnek az 
ilyen jellegű kísérletezést. „Tehet-
ségesek, de nincs tapasztalatuk. A 
válogatott nem laboratórium, hogy 
kísérletezgess. A legjobb formában 
lévő játékosokat kellene meghívni. 
Szomorú, hogy oda jutottunk, hogy 
már egy Izland elleni győzelem is ön-
bizalmat adna” – mondta a ProX-en.

Románia, mint ismeretes, három 
forduló után 3 ponttal a negyedik a 
J csoportban. Az élen, meglepetés-
re Örményország áll hibátlan mér-
leggel, mögötte a macedónoknak 
és a németeknek is 6-6 pontjuk van. 
Izland 3 ponttal az ötödik, Liech-
tenstein pedig 0 ponttal sereghajtó. 
Az Izland–Románia összecsapással 
egy időben Macedónia–Albánia és 
Liechtenstein–Németország talál-
kozók is lesznek.

Magyarország az I csoportban két 
győzelem és egy döntetlen után 7 
ponttal a második. Mai ellenfele, az 
idei Eb-n döntős Anglia 9 ponttal 
vezet, miközben Albánia 6, Lengyel-
ország 4, Andorra és San Marino pe-
dig egyaránt 0 pontnál tart a három 
forduló után. A 21.45-kor kezdődő 
Magyarország–Anglia mérkőzéssel 
egy időben Lengyelország–Albánia 
és Andorra–San Marino találkozók 
is lesznek. A világbajnokságra a tíz 
csoportgyőztes automatikusan kijut, 
míg a második helyezettek és a Nem-
zetek Ligája két legjobb csoportgyőz-

tese (akik vébé-selejtezőcsoportjuk-
ban nem végeztek második helyen) 
kétlépcsős pótselejtezőn válthatnak 
jegyet a katari seregszemlére.

Romániával ellentétben Magyar-
ország legjobbjainak még reális esé-
lyük van a kvalifi kációra, és mint 
ahogyan azt Sipos Jenő, a Magyar 
Labdarúgó-szövetség szóvivője az 
M4 Sportnak mondta: a válogatott 
„eljutott már arra a szintre, hogy 
bármelyik csapatnak méltó ellen-
fele legyen”. Így az angolok ellen is 
jó eredményben bíznak, mert bár 
a kontinensviadal alapján Európa 
második legjobb alakulata, a szur-
kolók támogatásával felboríthatják a 
papírformát. Ellenfelük ugyanakkor 
nem becsüli alá őket, Gareth Sout-
hgate szövetségi kapitány szerint 
nem szabad teret engedniük a ma-
gyarok játékának, mert akkor na-
gyon jól tudnak futballozni. „A véde-
kezésüket nagyon nehéz feltörni. Ezt 
láthattuk az Eb-n is. A franciáknak 
komoly gondokat okoztak, a portu-
gáloknak pedig több mint 80 percre 
volt szükségük ahhoz, hogy vezetés-
hez jussanak. A magyar egy nagyon 
jól szervezett együttes, ennek tuda-
tában kell pályára lépnünk” – nyi-
latkozta az angolok mestere.

A piros-fehér-zöldeket irányító 
Marco Rossi kerete kedd este vált tel-
jessé, bár ugyanakkor távozott Lov-
rencsics Gergő, aki klubcsapata, a 
Hajduk Split vasárnapi mérkőzésén 
sérült meg. Mint az utólagos vizs-
gálatok kimutatták, részleges boka-
szalag-szakadást szenvedett, ezért a 
korábbi várakozásoknak megfelelő-
en nem léphet pályára a szeptembe-
ri vébé-selejtezőkben. Helyére nem 
hívott meg más játékost a kapitány, 
aki korábban a koronavírussal meg-
fertőződött Loic Nego helyére Cseri 
Tamást hívta meg.

FO
TÓ

: 
DA

N 
TĂ

UŢ
AN




