
 Sport 2021. szeptember 6.
hétfő 11

Pozitív koronavírusteszt borí-
totta fel a Románia és Magyar-
ország futballválogatottjainak 
keretösszeállását a világbaj-
noki csoportselejtezőkben. A 
piros-fehér-zöldek csapatkapi-
tánya Anglia ellen még pályára 
lépett, de Albánia ellen már 
nem játszhatott.

 » V. NY. R. 

K oronavírus-teszteredmények 
írták felül a labdarúgó-vi-
lágbajnokság csoportselej-

tezőiben a keret-összeállításokat: 
Magyarország együttesében a csa-
patkapitány Szalai Ádám, Románia 
alakulatában Dorin Rotaru nem 
léphetett pályára a negyedik fordu-
lóban, a lapzártánk után rendezett 
mérkőzéseken. Utóbbi szerdán sem 
játszhat, a piros-fehér-zöldek fut-
ballistájára viszont újabb tesztelés 
várt. Ismeretes, hogy a válogatottak 
múlt héten gyűltek össze, hogy a ka-
tari seregszemlén való részvételért 

SZALAI ÁDÁM KORONAVÍRUS-TESZTJE POZITÍV LETT, DE UTÁNA EGY NEGATÍV EREDMÉNYT IS PRODUKÁLT

Tesztek „szervezték” a keretet

Kényszerszünet. Szalai Ádám (9-es mezben) az angolok elleni mérkőzést még végigjátszotta

 » Szalaira teg-
nap játék helyett 
újabb tesztelés 
várt, mivel a 
második tesztjé-
nek eredménye – 
amelyet az UEFA 
által is elismert 
laborban végez-
tek – már negatív 
volt.

folytassák a kvalifi kációs szakaszt. 
A szeptemberi műsorból egy mérkő-
zést már csütörtök este lejátszottak, 
Románia akkor 2-0-ra legyőzte ide-
genben Izlandot, míg Magyarország 
4-0-ra kikapott hazai környezetben 
az Eb-ezüstérmes Angliától. Az em-
lített összecsapások előtt nem volt 
probléma a tesztelések során, a va-
sárnapi összecsapásokra viszont 
újabb tesztelést rendelt el az Euró-
pai Labdarúgó-szövetség (UEFA), 
és ezek eredményei miatt kellett a 
kereteken módosítani. Rotarunak 
a hivatalos PCR-tesztje pozitív lett, 
mint ahogyan Szalai szombati első 
tesztje is pozitív eredményt mutatott. 
Rotaru már el is hagyta a válogatott 
edzőtáborát, Szalaira viszont játék 
helyett újabb tesztelés várt tegnap, 
mivel a szombati második tesztjének 
eredménye – amelyet az UEFA által 
is elismert laborban végeztek – már 
negatív volt.

Románia lapzártánk után Liech-
tensteint fogadta, Magyarország pe-
dig Albánia vendége volt az ötödik 
fordulóban. Ezt Magyarország az I 
csoport harmadik helyéről várta, 

mert miközben csütörtökön kika-
pott Angliától, Lengyelország 4-1-re 
nyert az albánok ellen, és 7 pont-
tal beérte a piros-fehér-zöldeket az 
összetettben – ahol Andorra a San 
Marino elleni 2-0-s győzelmével az 
utolsó előtti helyen állt. Románia a J 
csoportban 6 pontnál tartott lapzár-
tánkkor, de továbbra is a negyedik 
helyen állt, mert Örményország csü-
törtök este 0-0 arányú döntetlent ért 
el Észak-Macedóniában, Németor-
szág pedig 2-0-ra felülmúlta Liech-
tensteint idegenben.

A kék-sárga-piros alakulat szerda 
este játszik a macedónok vendége-
ként, miközben a magyarországiak 
Andorra együttesét fogadják. Mar-
co Rossi, a piros-fehér-zöld váloga-
tott szövetségi kapitánya elismerte, 
hogy nehéz megemészteniük az 
angolok elleni vereséget, de fontos, 
hogy túllépjenek rajta, és az előttük 
álló mérkőzésekre összpontosítsa-
nak. A magyar futballszövetség vi-
szont újabb büntetésre számíthat, 
a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség 
(FIFA) ugyanis az angolok elleni 
mérkőzés kapcsán vizsgálja a ma-
gyar szurkolók rendbontó és rasz-
szista megnyilvánulásait. Az MLSZ 
is azon dolgozik, hogy beazonosít-
sa a pályára lépő, fénygránátot és 
a poharakat bedobó szurkolókat, 
akik ellen polgári peres eljárást is 
indíthat. „A Puskás Arénába kilá-
togató hatvanezer szurkoló elsöprő 
többsége sportszerűen, a magyar 
válogatottat biztatva drukkolt még 
akkor is, amikor már vesztésre állt 
a csapat. Éppen az ő védelmükben 
van szükség a rendbontók beazo-
nosítására és szigorú megbünteté-
sére” – hangsúlyozta a szövetség 
közleménye.

A világbajnoki csoportselejte-
zők ötödik fordulójában amúgy 
szombat este már több mérkőzést 
is lejátszottak, így például a D cso-
portban az Ukrajna–Franciaország 
összecsapás 1-1-re végződött, míg a 
G csoportban Hollandia 4-0-ra nyert 
otthon Montenegró ellen.
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 » KRÓNIKA

„Egy legenda... egy bajnok csillag-
gá változott. Ivan Patzaichin tá-

vozott az élők sorából” – ezekkel a sza-
vakkal jelentette be tegnap a Román 
Olimpiai- és Sportbizottság (COSR) 
közösségi oldalán, hogy a négyszeres 
olimpiai bajnok kenuklasszis 71 éves 
korában elhunyt.

Az ország egyik legnagyobb sporto-
lója az elmúlt időszakban már kórhá-
zi ápolásra szorult, halálhíre viszont 
megrázta a közvéleményt, hiszen 
pályafutása – ahogyan a COSR köz-
leménye fogalmaz – a siker, a jóérzés 
és a karakter története. „Egy halhatat-
lan legenda. (…) Kötelességünk, hogy 
emlékét megőrizzük, és elmondjuk az 
utókornak, hogy odaadással, hittel 
és kemény munkával bármi elérhető. 
A szívvel is evezhetsz, amikor a lapát 
eltörik, és adnod kell valamit ahhoz, 

hogy valamit kapj” – méltatta Mihai 
Covaliu, a COSR elnöke a legendás 
Patziachint. De nem csak ő, hanem 
számtalan közéleti személyiség bú-
csúzott tegnap a kajak-kenu sport 
„admirálisától”.

A Duna-delta lipován „fi a”, Patz-
aichin a nyári olimpiák legeredmé-
nyesebb kenusa volt, 1000 méteren 
Münchenben (1972) egyéniben volt 
aranyérmes, míg párosban a mexi-
kói (1968), a moszkvai (1980) és a Los 
Angeles-i (1984) ötkarikás játékokon 
nyert. Emellett három olimpiai ezüst-
érmet is szerzett, továbbá 22 világbaj-
noki érem – köztük kilenc aranyat – is 
szerepel a dicsőséglistáján. Visszavo-
nulása után a Dinamónál dolgozott 
edzőként, majd 1986-ban a válogatot-
tat egyik edzője lett, majd pedig 1995-
ben annak szövetségi kapitányává ne-
vezték ki. Ezen időszak során az általa 
felkészített sportolók összesen több 

mint száz érmet szereztek, az 1992-es, 
az 1996-os, a 2000-es, a 2004-es és a 
2008-as játékokon elért romániai si-
kerekben is közreműködött szakveze-
tőként. Dolgozott ugyanakkor a hazai 
kajak-kenu-szövetség alelnökeként is, 
de a Román Olimpiai Bizottságnak is 
volt alelnöke a rendszerváltás után. 
Az egyedüli román sportoló, amelyik 
megkapta a Nemzetközi Olimpiai Bi-
zottságtól a platina nyakék érdem-
rendet, ugyanakkor itthon az arany 
nyakékkel ismerték el munkásságát, 
két évvel ezelőtt novemberben, 70. 
születésnapján pedig a Románia Csil-
laga államfői kitüntetést vehette át. Ez 
a születésnapja amúgy emlékezetes 
volt, még egykori riválisa és barátja, 
a tavaly elhunyt Wichmann Tamás is 
személyesen részt vett az eseményen.

Amikor Patzaichin sikereit emlege-
tik, kihagyhatatlan az 1972-es mün-
cheni játékok, amikor is törött eve-

zővel kvalifi kált a fi náléba. „Mindig 
nyerni akartam, de kevesen tudják, 
hogy ez nem egyszerű és szinte min-
den balszerencsésen indult a számom-
ra. Mindig történt valami, és újra kel-
lett kezdenem a harcot, és harcolnom 
ismét ahhoz, hogy elérjem a célomat” 
– nyilatkozta 2019-ben. Patzaichint, 
ma délben a Dinamo klub székházá-
ban búcsúztatják.

Elhunyt a legendás kenus, Ivan Patzaichin

 » Amikor 
Patzaichin sike-
reit emlegetik, 
kihagyhatatlan 
az 1972-es mün-
cheni játékok, 
amikor is törött 
evezővel kvalifi -
kált a fi náléba.

 » RÖVIDEN

Halálos baleset a Iași Ralin
Halálos kimenetelű baleset miatt 
lefújták a hazai, országos ralibaj-
nokság iași-i versenyét. A tragédia 
szombaton történt, amikor is 
az első mért szakaszon győztes, 
rutinos Adrian Răspopa elveszítette 
uralmát Skoda Fabia R5-öse felett. 
Őt és navigátorát, Cosmin Diacut 
helikopterrel kórházba szállították, 
de míg utóbbi túlélte a súlyos bal-
esetet, a 41 éves pilótát az orvosok 
már nem tudták megmenteni.
 
Búcsúzott az US Openen
a női világelső
A világelső Ashleigh Barty a 32 
között kiesett a New Yorkban zajló 
amerikai nyílt teniszbajnoksá-
gon. Az MTI beszámolója szerint 
az ausztrál favoritot – aki eddig 
szettet sem vesztett New Yorkban 
– szombaton a hazai közönség 
előtt szereplő Shelby Rogers (43.) 
búcsúztatta. A férfi  világelső Novak 
Djokovic ugyanakkor bejutott 
a nyolcaddöntőbe, a rekordot 
jelentő 21. Grand Slam-trófeájára 
hajtó szerb játékos szetthátrányból 
fordított a 2014-ben döntős Nisikori 
Kej ellen. Nyolcaddöntőbe jutott Si-
mona Halep is, aki lapzártánk után 
Elina Svitolina ellen lépett pályára. 
Érdekesség, hogy a kétszeres Grand 
Slam-győztes, korábbi világelső 
román klasszis korábban rendre a 
top tízben volt rangsorolva, most 
viszont csak a 12., miközben az 
ukrán ellenfele az ötödik helyen 
volt kiemelve. Az US Open harma-
dik körben búcsúzott eközben a 
harmadik helyen kiemelt Naomi 
Oszaka, aki a Leylah Fernandeztől 
elszenvedett veresége után bejelen-
tette, hogy meghatározatlan időre 
visszavonul.
 
Olasz dominancia
női röplabdában
Olaszország válogatottja nyerte a 
női röplabda-Európa-bajnokságot, 
miután a szombati esti, belgrádi 
döntőben 3:1-re legyőzte az előző 
két tornán győztes házigazda szerb 
csapatot. Az olaszok történetük 
során harmadszor, 2009 óta először 
nyerték meg a kontinensviadalt. A 
harmadik helyért Törökország 3:0-
ra felülmúlta Hollandiát.




