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HARCIAS LABDARÚGÁSSAL VÁGNÁNAK VISSZA A MAGYAROK AZ ALBÁNOKNAK A VB-SELEJTEZŐBEN

Alapkövetelmény a csapategység

» KRÓNIKA

M

agyarország labdarúgó-válogatottjának tagjai szerint a csapategység és a
harciasság alapkövetelmény lesz
a soron következő világbajnoki selejtező mérkőzéseiken. A szombati,
albánok elleni hazai találkozóra
Telkiben készülő együttes sajtónyilvános edzése után Vécsei Bálint és
Bolla Bendegúz is úgy nyilatkozott,
hogy ha kellő nyomást gyakorolnak
az ellenfélre és egységesen lépnek
fel, akkor nyerhetnek.
Egy hónapja, mint ismeretes,
Magyarország 1-0-ra kikapott Albániától idegenben. Hat forduló
után az albánok 12 ponttal a második helyen állnak a hatosban,
csak a 16 ponttal listavezető Anglia előzi meg őket, de csak két

»

„A magyar
válogatottnak az
utóbbi időszakban az volt az
igazi erőssége,
hogy tizenegy
játékos együtt,
egymásért tudott
küzdeni a pályán. Ha ezt hozzuk szombaton,
akkor megnyerhetjük a találkozót” – vélekedett
a válogatottba
visszatért Vécsei
Bálint.

pont az előnyük a 10 ponttal negyedik piros-fehér-zöldekkel szemben.
A lengyeleknek 11, az andorraiaknak 3, San Marinónak pedig nulla
pontja van a hatosban.
A Magyar Labdarúgó-szövetség
(MLSZ) hivatalos honlapja emlékeztetett arra, hogy Vécsei 2014-ben
épp az albánok ellen debütált a felnőtt válogatottban. Az akkor győztes
meccs óta még egyszer ölthette magára a címeres mezt, de bevallása
szerint mindvégig azért dolgozott,
hogy ismét kerettag lehessen. „Örülök, hogy olyan formába lendültem,
amivel segítségére lehetek a válogatottnak, és a szövetségi kapitány
számít rám a soros mérkőzéseken.
Tudtam, hogy el fog jönni még az
én időm, szeretnék a válogatottban
is jól teljesíteni” – mondta a Ferencváros középpályása. Meglátása
szerint szombati ellenfeleik topligás
játékosok, akik egyénileg nagyon
erősek, ugyanakkor a magyarországi
együttesben is vannak „megfelelő”
futballisták. „Elsősorban csapatként kell jól teljesítenünk, a magyar
válogatottnak az utóbbi időszakban
az volt az igazi erőssége, hogy tizenegy játékos együtt, egymásért tudott
küzdeni a pályán. Ha ezt hozzuk
szombaton, akkor megnyerhetjük a
találkozót” – vélekedett. Csapattársa, Bolla úgy érzi, hogy jó formában
érkezett a válogatotthoz, és ha lehetőséget kap Marco Rossi szövetségi

Visszavágásra készülnek. Együtt a magyar futballválogatott Telkiben
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Csapategység és harciasság
lehet a siker kulcsa Magyarország labdarúgó-válogatottja számára a soron következő világbajnoki selejtező
mérkőzésén. A játékosok
szeretnének visszavágni az
albánoknak a múlt hónapban elszenvedett vereségükért, ehhez pedig együtt kell
küzdeniük a pályán.

kapitánytól a pályára lépésre, akkor
mindent megtesz majd annak érdekében, hogy visszavágjanak a szeptemberi fájó vereségért. „Ellenfelünk
direkt futballt játszik, a játékosok
keresik a párharcokat, az egy az egy
elleni szituációkat, leginkább ebben
a játékelemben voltunk elmaradva
tőlük a kinti mérkőzésen. A harcias
futball alapkövetelmény, még akkor
is, ha több kerettag egy sárga lapra
van az eltiltástól. A mérkőzés elejétől
kezdve nyomást kell gyakorolnunk
ellenfelünkre, és minél több helyzetet kialakítani, ebben az esetben
megnyerhetjük a találkozót” – nyilatkozta a Grashoppers szélsője.
Arról már korábban beszámoltunk, hogy Rossi keret-összeállítását nagyban befolyásolták a sérülések. Lapzártánkig a beteg Willi
Orbán sem érkezett meg Telkibe,
szereplése állapotának javulásától
függ. Mindettől függetlenül viszont
a magyaroknak szombaton – zárt
kapuk mögött – pályára kell lépniük
az albánok ellen, és nyerniük is kellene, hogy kvalifikációs esélyeiket
életben tartsák. Három nappal később Anglia válogatottjának vendégei lesznek, hogy aztán jövő hónapban San Marino és Lengyelország
ellen zárják a selejtezőket.
A jövő évi, katari világbajnokságra, mint ismeretes, a csoportgyőztesek jutnak csak ki automatikusan.
A csoportmásodikok és a Nemzetek
Ligájából érkező három együttes jövőre kétlépcsős pótselejtezőn válthat jegyet a seregszemlére.
Romániának is maradt még esélye kijutni a vébére, de mint azt a
sportági szövetség technikai bizottságát vezető Mihai Stoichiță mondta: függetlenül attól, hogy milyen
eredményt érnek el pénteken Hamburgban a csoportjukban listavezető
Németország ellen, azt követően Örményország ellen „kötelező” a győzelem. Egyelőre jó hír Mirel Rădoi
szövetségi kapitány számára, hogy
a tegnap elvégzett koronavírustesztek mindegyikének negatív lett az
eredménye, ezért jelen pillanatban
minden meghívott futballista pályára léphet. Románia a J csoportban
10 ponttal a harmadik helyen áll.
Az élen Németország 15, mögötte
Örményország 11, Észak-Macedónia
9, Izland 4, Liechtenstein pedig 1
pontnál tart.

Se Bölöni, se Gâlcă nem lesz a Sepsi OSK edzője
» HORVÁTH BÁLINT OTTÓ
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ovábbra sem lehet tudni, hogy
ki lesz a Sepsiszentgyörgyi Sepsi
OSK élvonalbeli labdarúgócsapatának új vezetőedzője, miután az első
két jelölttel nem sikerült megállapodnia a klub vezetőségének. A háromszéki együttes vezetőedzői posztjára első számú jelölt Bölöni László
tegnap értesítette Diószegi László
klubelnököt, hogy nem vállalja el a
Sepsi OSK irányítását, a neves marosvásárhelyi szakember családi okokra
hivatkozott – közölte a lapcsaládunk-
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„Újratervezés van, reméljük, hogy már
ma, de legkésőbb holnap
megtaláljuk a
megfelelő edzőt,
akivel sikerül is
megállapodni”
– nyilatkozta
Hadnagy Attila.

kal Hadnagy Attila. A Sepsi OSK
sportigazgatója elmondta, hogy a
második számú jelölttel, Constantin
Gâlcával sem sikerült megegyezni,
mivel túl magas fizetést kért, a klub
pedig nem engedheti meg, hogy
nagyon drága edzőt szerződtessen.
„Váratlanul ért, hogy nem sikerült
megegyezni egyik edzővel sem, mert
90 százalékra biztosak voltunk benne, hogy ha nem Bölöni, akkor Gâlcă
érkezik és fordítva. Újratervezés van,
reméljük, hogy már ma, de legkésőbb holnap megtaláljuk a megfelelő
edzőt, akivel sikerül is megállapod-

ni” – nyilatkozta Hadnagy. Hozzátette, román és külföldi edzők is
vannak a listájukon. Diószegi László
elnökkel, illetve Cornel Șfaițer menedzserrel közösen eldöntik, ki lesz az
a szakember, aki belefér költségvetésükbe, akit felhívnak és tárgyalnak
vele. A háromszéki együttes, mint
ismeretes, múlt héten menesztette
Leo Grozavu vezetőedzőt. A hétvégi
bajnoki összecsapás alkalmával a
másodedző, Ilyés Róbert irányította
az együttest, de neki nincs meg az
úgynevezett pro-licence ahhoz, hogy
a Liga 1-es csapat mestere legyen.

11

» RÖVIDEN
„Emlékfal” az aradi
futballtörténelemnek
Dekoratív, az UTA sikertörténetének mérföldköveit megörökítő
kerítéselemeket terveznek az aradi
Neuman Ferenc Stadion elől több
mint egy éve lebontott drótkerítés
helyére. A helyi önkormányzat által
bemutatott látványtervek alapján
az aréna előtti teret nem övezi
majd egy lezárt, összefüggő korlát,
hanem szellős, műemlékszerű
elemeket építenek, amelyekre
felfestik majd a nagy múltú labdarúgóklub kiemelkedő eredményeit.
A munkálatokat már idén télen el
szeretnék kezdeni, hogy jövő év
nyarára elkészüljenek vele. A teljes
beruházást egy anonimitást kérő
magánvállalkozó finanszírozza.
Menesztették a Sportklub
vezetőedzőjét
A Csíkszeredai Sportklub jégkorongcsapata tegnap délután
közös megegyezéssel szerződést
bontott a svéd Magnus Sundquist
vezetőedzővel, valamint Szergej
Kosztyicin csatárral. A hargitai
„kék-fehérek” pénteken a Brassói
Corona ellen lépnek pályára az
Erste Liga és a hazai pontvadászat
rangadóján.
A Duna Arénában búcsúzik
Cseh László
A Duna Arénában, a ma kezdődő
úszóvilágkupán zárja le pályafutását a négyszeres olimpiai ezüst- és
háromszoros bronzérmes Cseh
László – adta hírül a magyar úszószövetség közleménye alapján az
MTI. A klasszis már a tokiói játékok
után bejelentette visszavonulását,
„utolsó úszása” – versenyen kívül
– pénteken abban a medencében
lesz, ahol utolsó, 71. érmét szerezte
világversenyen.
Érdeklődnek
a klubvilágbajnokság iránt
Katar és az Egyesült Arab Emírségek bejelentkezett a Nemzetközi
Labdarúgó-szövetségnél (FIFA),
hogy átvállalná a decemberben
esedékes klubvilágbajnokságot,
amelynek rendezésétől Japán szeptember 9-én visszalépett – közölte
az MTI. A döntést a visszalépésről
a tokiói olimpia és paralimpia után
részben gazdasági okok, részben pedig a koronavírus-járvány
jelentette gondok miatt hozta meg
Japán. A klub-vb iránt a két arab ország előtt a Dél-afrikai Köztársaság
és Brazília is jelezte érdeklődését,
amely azonban utóbbi esetében
időközben megszűnt – írta az Insidethegames.biz. Katar ugyanakkor
a jövő évi, novemberi–decemberi vb előtt kész otthont adni a
klubcsapatok világbajnokságának
is, amelynek 2019-ben és 2020-ban
már házigazdája volt. Az Egyesült
Arab Emírségek 2017-ben és 2018ban látta vendégül a torna szereplőit. A klub-vb-n hét csapat küzd
meg egymással: Európa, Észak- és
Közép-Amerika, Dél-Amerika,
Afrika, Ázsia, Óceánia kontinenstornáinak győztesei, valamint a
rendező ország bajnoka mérkőzik
meg minden év végén a trófeáért.
A FIFA tervei szerint már 2021-től
24 csapatos lett volna a torna,
de az újítást a világjárvány miatt
elhalasztották.

