
 Sport 2021. szeptember 7.
kedd 11

 » RÖVIDEN

Nagyvárad Kolozsvár ellen
a Román Kupában
Két nagy múltú labdarúgócsapat 
találkozik szerdán egymással a 
Román Kupa negyedik körében: 
az eredetileg 1910-ben alapított 
Nagyváradi CAO (NAC) az 1919-ben 
alapított Kolozsvári Universitateát 
fogadja. Noha a Bihar megyeiek 
hivatalosan nem jogutódjai az 
egykori bajnokcsapatnak, annak 
történelmét a magukénak érzik. 
A NAC pedig 1956-ban elhódítot-
ta a Román Kupát. A kolozsvári 
„egyetemistáknak” is van viszont 
kupájuk, 1965-ban nyerték meg 
a sorozatot. Az idei szezonban a 
váradiak a Liga 3-ban szerepelnek, 
a kupában a Mezőtelegdi Forestát 
és a Zilahot búcsúztatták az elmúlt 
két körben. Az Universitatea a 
Kolozsvári Sănătatea legyőzésével 
jutott a harmadik körbe. Szerdai 
mérkőzésük 16.30-kor kezdődik, de 
ugyanakkor rendezik többek között 
a Brassói Municipal–FK Csíksze-
reda, a Resicabánya–Temesvári 
Ripensia és a Dés–Nagybányai 
Minaur összecsapásokat is. Ma 
16.30-kor a Székelyudvarhely az 
elmúlt szezonban még élvonalban 
szerepelt Hermannstadtot fogad-
ja, míg a Temesvári Poli az Arad 
megyei Lippa vendége lesz.
 
Hivatalosan is kinevezték
Xavi Pascualt kézikapitánynak
Xavi Pascual tegnap aláírta a szer-
ződést a Román Kézilabda-szövet-
séggel, és így már hivatalosan is a 
férfi válogatott szövetségi kapitá-
nya. A spanyolországi BL-győztes 
szakember, mint ismeretes, koráb-
ban már volt a csapat mestere, de 
akkor még azzal párhuzamosan a 
Barcelona klubcsapatát is edzette. 
Nyáron távozott a katalán sztárala-
kulattól, és Bukarestbe szerződött a 
Dinamóhoz. Akkor már tudni lehe-
tett, hogy a válogatottat is rábízzák, 
bemutatása viszont tegnapi vára-
tott magára. Pascual három évre 
kötelezte el magát, azzal a céllal, 
hogy kvalifi kálja a válogatottat a 
2024-es párizsi olimpiára. Hang-
súlyozta: először is fel kell mérnie 
az aktuális helyzetet, és fontosnak 
tartja, hogy ebben minden érintett 
segítsen és összefogjon. Ötvenkét 
fi atal játékost szemelt ki eddig, 
és mint leszögezte: a válogatott 
ajtaja nyitva áll. „Mindent bele 
kell adnunk, de inkább beszéljünk 
kevesebbet róla, és dolgozzunk 
többet érte” – summázta Pascual.
 
Lengyel győztes a román körön
A lengyel Jakub Kaczmarek (Ma-
zowsze Serce Polski) nyerte meg az 
54. Román Kerékpáros Körversenyt. 
Az öt szakaszt követően összetett-
ben a Romániát képviselő Szergej 
Cvetkov (Wildlife Generation Pro 
Cycling) a második, a dobogó 
harmadik fokára pedig Kaczmarek 
honfi társa, Szymon Rekita (Voster 
Ats Team) állhatott fel.
 
Halep búcsúzott a US Openen
Simona Halep 6:3, 6:3-ra kikapott 
vasárnap este az ukrán Elina 
Svitolinától az amerikai nyílt te-
niszbajnokság nyolcaddöntőjében. 
A kétszeres Grand Slam-győztes, 
korábbi világelső kiesésével nem 
maradt romániai sportoló a US 
Open mezőnyében.

Az előzetes aggodalmak dacá-
ra Románia labdarúgó-váloga-
tottja begyűjtötte a „kötelező” 
három pontot a Liechtenstein 
elleni világbajnoki selejtező-
mérkőzésén, Magyarország 
viszont meglepetésre kikapott 
Albánia vendégeként. A selej-
tezőket holnap folytatják.
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R ománia labdarúgó-váloga-
tottjának sikerült „össze-
kötnie” két győzelmet a vi-

lágbajnoki csoportselejtezőkben, 
Magyarország labdarúgó-váloga-
tottja ugyanakkor az előzetes vá-
rakozásokkal ellentétben kikapott 
vasárnap Albániától.

A piros-fehér-zöldek egy hajrá-
gól miatt bukták el idegenben a 
pontrablást, szövetségi kapitányuk, 
Marco Rossi pedig úgy érzi, nem 
sikerült kellő nyomás alá helyezni 
az ellenfelet. „Tisztában voltunk a 
mérkőzés előtt is azzal, hogy meny-
nyire erős az ellenfelünk, az albá-
nok nagyon jó fi zikai felépítésű 
játékosokkal rendelkeznek, erősek, 
gyorsak, és ezzel sok nehézséget 
okoztak nekünk. Megpróbáltunk 
úgy játszani, hogy birtokolni tudjuk 
a labdát, és kihasználjuk a megnyí-
ló területeket. Amikor ez sikerült, 
akkor veszélyesek voltunk, de ez 
nem volt elég a pontszerzéshez. 
Sajnos nem mindig találtuk meg 
a megfelelő időzítést a nyomás-
gyakorlásra, és amikor kijöttek, ők 
alakítottak ki lehetőségeket” – érté-
kelt a lefújást követően a magyarok 
olasz mestere. Emlékeztetett arra, 
hogy korábban „álomkategóriába” 
sorolta a vb-szereplés kiharcolását, 
annak megvalósítását pedig szerin-
te most még nehezebbé tették ma-
guknak. „A vereség nem jelenti a 
világ végét, hiszen még öt mérkőzés 
hátravan, otthon játszunk Albánia 
ellen, valamint idegenben Len-
gyelországgal. Bízom benne, hogy 
a következő mérkőzéseken szeren-
csésebbek tudunk lenni” – idézte 
Rossit a Magyar Labdarúgó-szövet-
ség (MLSZ) hivatalos honlapja.

Az albánok gólját Armando Broja 
a 86. percben szerezte. Ez lett a 
sporttörténelem legelső albán gól-
ja a magyar futballválogatott ellen, 
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Papírforma itt, „albán pofon” ott

Váratlan és történelmi vereség. Hajrágól törte fel a magyarok védelmét Albániában

 » „A vereség 
nem jelenti a világ 
végét, hiszen 
még öt mérkőzés 
hátravan, otthon 
játszunk Albánia 
ellen, valamint 
idegenben Len-
gyelországgal. 
Bízom benne, 
hogy a következő 
mérkőzéseken 
szerencsésebbek 
tudunk lenni” – 
idézte Marco Ros-
sit a Magyar Lab-
darúgó-szövetség 
(MLSZ) hivatalos 
honlapja.

 » „A macedónok 
ellen nehezebb 
feladatunk lesz. 
Egy olyan csapat 
vár ránk, amely-
nek Izland ellen 
sikerült érvé-
nyesítenie saját 
játékstílusát és 
ritmusát” – fi gyel-
meztetett Mirel 
Rădoi.

de ugyanakkor az első győzelmet 
is most jegyezték a piros-fehér-zöld 
együttes ellen.

Szoboszlai maradhat
Ismeretes, hogy az albánok elleni 
összecsapáson pozitív koronavírus-
teszt miatt nem léphetett pályára a 
csapatkapitány Szalai Ádám, de az 
angolok elleni találkozón megsérült 
Varga Kevin sem lehetett segítségére 
a válogatottnak. Szalai azóta egymás 
után két negatív tesztet produkált, 
ezért elképzelhető, hogy Andorra 
ellen már ismét visszatérhet a ke-
retbe. Tegnapra az is kiderült, hogy 
Szobosz lai Dominikot elengedte 
klubcsapata egy újabb találkozóra, 
Gulácsi Péter és a két sárgalapnál 
tartó Willi Orbán ugyanakkor már 
nem vehetnek részt az újabb selejte-
zőmérkőzésen. Azt szerdán, 21.45-kor 
rendezik Budapesten. Andorra 4-0-
ra kapott ki vasárnap Anglia vendé-
geként, 3 ponttal ötödik az I csoport-
ban. Ebben a hatosban nulla ponttal 
San Marino a sereghajtó. Csapata az 
ötödik fordulóban Lengyelországtól 
kapott ki 7-1-re. Ezt követően az ösz-
szetettben Anglia 15 ponttal vezet, a 
lengyeleknek 10, az albánoknak 9, a 
magyaroknak pedig 7 pontjuk van.

Kettőből hat
Románia Izland legyőzése után va-
sárnap este hazai pályán múlta fe-
lül 2-0-ra Liechtensteint, és bár az 
ellenfél nem tartozik a futballsport 
elitje közé, a három pont így is fel-
lelkesítette a csapatot. Következik 
Észak-Macedónia, ami Ianis Hagi 
szerint nem lesz egyszerű feladat. 
„Már csak azért sem mert, ahogy hal-
lottam a pálya nincs túl jó állapot-
ban. De ez van, alkalmazkodnunk 
kell. Válogatott játékosok vagyunk 
és nyernünk kell, amikor szüksé-
ges” – mondta a fi atal labdarúgó, aki 
szerint a sikerükön túlmenően a leg-
lényegesebb az volt, hogy szurkolók 
előtt játszhattak. Bevallása szerint ez 
nagyon hiányzott nekik, hiszen közel 
két év telt el azóta, hogy utoljára ha-
zai környezetben nézők ültek a lelá-
tókon a válogatott mérkőzésén.

A liechtensteiniak ellen Alin Toș-
ca a 11. percben és Cristian Manea a 
18. percben szerezte a gólokat. Mirel 
Rădoi szövetségi kapitány több talá-
latra számított, de meglátása szerint 
hajlamosak épp ziccerhelyzetben 
elveszíteni az összpontosításukat. 
Kiemelte, hogy az elmúlt két fordu-
lóban szerzett hat pont rendkívül 
fontos a számukra, és amennyiben 
Macedóniát is legyőzik szerdán, ak-
kor a folytatásban megpróbálhatják 
kiharcolni a pótselejtezőt érő máso-
dik helyet. „A macedónok ellen ne-
hezebb feladatunk lesz. Egy olyan 
csapat vár ránk, amelynek Izland 
ellen sikerült érvényesítenie saját já-
tékstílusát és ritmusát” – fi gyelmez-
tetett a szakember.

Előrelépés Katar felé
Vasárnapi sikerével Románia 9 pont-
tal előrelépett a J csoport harmadik 
helyére, de az élen is történt válto-
zást, miután Németország lehenger-
lő 6-0-s győzelemmel megtörte az 
eddig meglepetést okozó örmények 
veretlenségét. A Nationalelfnek 12, 
az örményeknek 10 pontjuk van öt 
forduló után. Macedónia 8 ponttal a 
negyedik helyen áll az Izland elleni 
2-2-es döntetlenjének köszönhetően. 
Az északiaknak 4, Liechtensteinnak 
pedig 0 pontja van. Szerdán előbb 19 
órakor lejátsszák az Örményország–
Liechtenstein összecsapást, majd 
21.45-től Izland–Németország és Ma-
cedónia–Románia párosítás szerint 
játszanak ebben a hatosban.

A többi, vasárnapi mérkőzés kö-
zül kiemelhető, hogy Olaszország 
ugyan tovább növelte veretlenségi 
sorozatát, de sorozatban másodjára 
ért el döntetlent: Bulgária után most 
Svájc szemben jegyzett gól nélküli 
döntetlent, ezért az Európa-bajnok 
„azúrkékek” 11 ponttal állnak a C 
csoport élén a szerdai, litvánok elleni 
találkozó előtt. A kvalifi kációs sza-
kasz végén, mint ismeretes, csak a 
csoportgyőztesek kvalifi kálnak egye-
nes ágon a katari világbajnokságra, 
a második helyezettek viszont két-
lépcsős pótselejtezőn kapnak újabb 
esélyt a kijutásra.
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Félbeszakadt a brazil–argentin selejtező

Öt perccel a kezdő sípszó után félbeszakították a 
vasárnap esti Brazília–Argentina világbajnoki selejtező-
mérkőzést, mert a hazai egészségügyi hatóság ellenőrei 
beléptek a pályára, hogy megakadályozzák négy argen-
tin futballista szereplését. Emiliano Buendia, Emiliano 
Martinez, Giovani Lo Celso és Christian Romero ugyanis 
angol klubcsapatoktól utaztak el a találkozóra, ezért ka-
ranténkötelezettségük lett volna Brazíliában. A történtek 
felháborították mind a házigazdákat, mind a vendége-
ket. A brazilok szerint a hatóságok a mérkőzés után is 
elkülöníthették volna az említett labdarúgókat, miközben 
Lionel Messi, az argentinok világklasszis csapatkapitánya 
szerint pedig a találkozó előtt is közölhették volna velük a 
problémát. A mérkőzést amúgy nem folytatták, sorsáról a 
nemzetközi szövetség dönt majd.




