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PÓTSELEJTEZŐT ÉRŐ HELYRE LÉPETT A MIREL RĂDOI ÁLTAL IRÁNYÍTOTT LABDARÚGÓ-VÁLOGATOTT

Életben tartott román vb-álom
Örményország elleni győzelmével vébé-pótselejtezőt érő
helyre lépett Románia labdarúgó-válogatottja. Hatosából Németország már bebiztosította
helyét a katari seregszemlére.
» KRÓNIKA

Előrelépés. Mitriță (20-as mezben) gólja három pontot ért Románia labdarúgó-válogatottjának

»

„Hátravan
két mérkőzés.
Azokból egy döntő, Izland ellen,
mert minden
tisztelettel Liechtenstein iránt,
ha ellenük nem
nyerünk, akkor
nincs is keresnivalónk a pótselejtezőben. Akkor
elhajíthatjuk a
stoplis cipőt és
az edzői igazolványt” – mondta
Mirel Rădoi.

Rădoi távozik?

Rădoit a selejtezők után lejáró szerződéséről is kérdezték a mérkőzés
után, ám ezzel kapcsolatban csak

annyit mondott, hogy egyelőre nem
az ő helyzetével, hanem a hátralévő
összecsapásokkal kellene foglalkozni. „Nem akarok nyomást gyakorolni a szövetség vezetőségére, egy
esetleges hosszabbítás is csakis az
én beleegyezésemmel történhet. De
most nem akarok ezzel foglalkozni.
Novembertől bárki ülhet önök előtt,
bármi megtörténhet. És nehezen tudom elhinni, hogy azok után, hogy
a selejtezők első felét követően a
lemondásomat sürgették, most azt
szeretnék, ha maradnék. Nehezen
hiszem, hogy miután az Izland ellen
elveszített Eb-pótselejtezőt követően
a távozásomat kívánták, most szeretnének további két évig itt látni.
Csakis az eredmény függvényében
reagálunk? (…) Mindegy mi történik,
a válogatott élére edzőt kell találni novembertől. Ha meg is nyertük
volna a csoportot, én nem leszek itt,
megmondtam. A szerződésem lejár,
megyek a dolgom után” – fogalmazott. Hozzátette: nincs hallgatólagos
megállapodása senkivel, és tárgyalni
sem szeretne semmiről, amíg a selejtezők le nem zárultak.
Nyilatkozata kapcsán Románia
labdarúgó-szövetsége (FRF) tegnap
közleményben hangsúlyozta, hogy
a szövetségi kapitány irányában továbbra is töretlen a bizalmuk, mint
ahogyan arra is számítanak, hogy a
válogatott megőrzi második helyét a
hatosban. Ebben az esetben szeretnék, ha Rădoi a pótselejtezők alkalmával is az együttes mellett lenne.
Egy esetleges szerződéshosszabbítást Mihai Stoichiță, az FRF tech-

Decemberben sorsolnak a Nemzetek Ligájában
December 16-án lesz a Nemzetek Ligája 2022–2023-as szezonjának csoportsorsolása, ahol Magyarország labdarúgó-válogatottja az A ligában, Romániáé a B ligában szerepel majd. A sorsoláskor az A ligában a hétvégi négyes döntő tagjai a címvédő Franciaország, az ezüstérmes Spanyolország, a bronzérmes Olaszország, valamint Belgium kiemeltek lesznek. Mellettük – valamint
Marco Rossi szövetségi kapitány újonc piros-fehér-zöld együttese mellett – Portugália, Hollandia,
Dánia, Németország, Anglia, Lengyelország, Svájc, Horvátország, Wales, Ausztria és Csehország
szerepelnek majd ebben az értékcsoportban. A „másodosztályban” Románia mellett Ukrajna,
Svédország, Bosznia-Hercegovina, Izland, Finnország, Norvégia, Skócia, Oroszország, Izrael,
Szerbia és Írország, valamint a C ligából feljutott Szlovénia, Montenegró, Albánia és Örményország lépnek majd pályára jövő év júniusában és szeptemberében. Az A liga csoportgyőztesei
2023 júniusában játsszák a négyes döntőt.

nikai bizottságának elnöke is megemlített a DigiSportnak, elmondása
szerint tárgyalni fognak a szakemberrel, és reményei szerint sikerül
maradásra bírniuk jövő hónapban.
A központi sportsajtó persze azonnal a 40 éves edző lehetséges utódait listázta, Gheorghe Hagi mellett
Cosmin Olăroiut és Bölöni Lászlót
említették, Dan Petrescu ugyanis
megkeresésre már leszögezte: kizárt, hogy a válogatottért távozzon a
Kolozsvári CFR-től.
Románia november 11-én hazai
pályán fogadja Izlandot, majd három nappal később Liechtenstein
vendégeként fejezi be a kvalifikációs
sorozatot. A katari vébére, mint ismeretes, csak az európai csoportselejtezők győztesei jutnak ki automatikusan, a csoportmásodikok és két, a
Nemzetek Ligájából érkező együttes
kétlépcsős pótselejtezőt vív majd a
fennmaradó három helyért.

Lépéselőny a hajrára

A csoportelsőségre a G csoportban
Hollandia, a H csoportban pedig
Oroszország a főesélyes, de mindketten csak két ponttal előzik meg a
második helyen tanyázó riválisaikat,
Norvégiát, illetve Horvátországot.
Utóbbi együttes amiatt került hátrányba, hogy hétfő este csak 2-2-es
döntetlent ért el hazai pályán Szlovákia ellen, miközben a Szbornaja
2-1-re nyert Szlovéniában. Hatosukban Oroszország 19, Horvátország
17, Szlovákia és Szlovénia egyaránt
10, Málta és Ciprus pedig 5 pontról
várják a novemberi folytatást. A G
hatosban Hollandia 19, Norvégia 17,
Törökország 15, Montenegró 11, Lettország 5, Gibraltár 0 pontnál tart. A
G csoportban bár Belgium a hétvégi
Nemzetek Ligája négyes döntő miatt
nem játszott most selejtező mérkőzést, a korábbi hat mérkőzésén szerzett 16 pontjával az összetett élén
maradt Csehország (7 mérkőzés/11
pont), Wales (6/11), Észtország (6/4)
és Fehéroroszország (7/3) előtt. Az októberi kvalifi kációs mérkőzések lapzártánk után zárultak, amikor is többek között Magyarország legjobbjai is
pályára léptek Anglia vendégeként.
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ománia labdarúgó-válogatottja 1-0-ra legyőzte Örményország együttesét a világbajnoki
csoportselejtezők hétfői játéknapján, ezért versenyben maradt
a pótselejtezőt érő második hely
megszerzéséért. Az automatikus
kvalifi kációt jelentő első hely már
elkelt: Németország 4-0-ra nyert
Észak-Macedóniában, ezért két fordulóval a selejtezők vége előtt, elsőként bebiztosította helyét a 2022-es
katari seregszemlére.
A Nationalelf ünnepléséhez a bukaresti eredményre is szükség volt,
mint ahogyan Mirel Rădoi szövetségi kapitány kék-sárga-piros együttese is számított a papírforma eredményre, hogy ebben a J csoportban
esélyes maradjon. Bár Izland a várakozásoknak megfelelően 4-0-ra
felülmúlta otthon Liechtensteint,
a novemberi folytatásig Románia
13 ponttal előrelépett a második
helyre az összetettben. Az élen Németországnak 21 pontja van, míg a
3–6. helyeken Macedónia (12 pont),
Örményország (12), Izland (8) és
Liechtenstein (1) a sorrend.
A hétfő esti győzelem után Rădoi kilencven százalékban úgy
érzi, reális esélyük van pozíciójuk
megőrzésére a csoportban. „Hátravan két mérkőzés. Azokból egy
döntő, Izland ellen, mert minden
tisztelettel Liechtenstein iránt, ha
ellenük nem nyerünk, akkor nincs
is keresnivalónk a pótselejtezőben.
Akkor elhajíthatjuk a stoplis cipőt
és az edzői igazolványt” – mondta.
Dicsérte ugyanakkor tanítványait,
akik meglátása szerint 60 percen
át kiválóan játszottak. „Tudtam,
hogy nem fogjuk végig bírni az intenzív ritmust. Az ellenfélnek nem
volt vesztenivalója, és várható volt,
hogy a saját térfelünkre űz minket. Voltak pillanatok, amikor veszélyeztették az eredményt, de ez
természetes, hiszen jó képességű
játékosok” – jegyezte meg.
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Koronavírussal fertőződött meg
Edi Iordănescu
Pozitív lett az FCSB élvonalbeli
labdarúgócsapatát edző Edi Iordănescu koronavírustesztje, ezért
nem lehet csapata segítségére
szombaton a Mioveni elleni bajnoki mérkőzésen. A szakember tünetmentes, de október 25-ig el kell
különülnie, ezért a most hétvégi
összecsapást követően még a 12.
fordulóban esedékes, Konstancai
Farul elleni találkozón sem ülhet
le a kispadra. A DigiSport megkeresésére a szakember nem akart az
oltás kérdéséről beszélni, szerinte
az személyes döntés, azt viszont
elismerte: az emberek egészsége
érdekében ajánlott. George Becali,
az FCSB tulajdonosa a Gazeta
Sporturilornak azt mondta, hogy
ő senkinek sem tiltotta meg,
hogy oltassa be magát, viszont a
csapatból csak ketten kapták meg
a koronavírus elleni védőoltást. A
beoltottakat, mint ismeretes, nem
kell a mérkőzések előtt letesztelni,
ami a piperai üzletember szerint
veszélyes lehet, és kérte az orvosi
protokoll módosítását.
A Brassót verte a Sirius KK
A vártnál jóval nagyobb különbséggel, 79:53 arányú sikerrel szerezte
meg a győzelmet a Marosvásárhelyi Sirius a Brassói CSU Olimpia
ellen hétfőn este, a női élvonalbeli
kosárlabda-bajnokság 2. fordulójában. Az újonc Sirius KK folytatta
kiváló szezonkezdetét, amelyen a
negyedik hivatalos mérkőzését is
megnyerte, a Román Kupában a
Triumf Botoșani ellen aratott két
kiütéses siker után a bajnokságban
is menetel. A marosvásárhelyiek
az Araddal játszanak idegenben
szombaton.
Australian Open
csak beoltottaknak
November végéig be kell oltatniuk magukat a koronavírus ellen a
januári ausztrál nyílt bajnokságra
érkező teniszezőknek – számolt
be tegnap az MTI, miután Victoria
állam sportminisztere, Martin
Pakula közölte, hogy csak a
vakcinával rendelkező játékosok
számára garantálják a részvételt. A sportolóknak november
26-ig meg kell kapniuk második
oltásukat a szereplés érdekében,
a szabályozás részleteiről Pakula
szerint még zajlanak a tárgyalások. A Melbourne-ben pályára
lépő oltott játékosoknak az
országba belépés után várhatóan
nem kell kéthetes karanténba vonulniuk, ami amúgy kötelező az
Ausztráliába érkezőknek. Az már
korábban eldőlt, hogy az idei,
sokat vitatott karantén helyett
kéthetes buborék vár az Australian Open mezőnyére, amelyben a
játékosok szabadon mozoghatnak
a hotel és a pályák között. Az MTI
emlékeztetett, hogy az idei Grand
Slam-tornán mintegy 70 játékos
kényszerült kéthetes szigorú hotelkaranténba, mert kontaktszemélynek számítottak a repülőutat
követően kiszűrt fertőzöttekhez.
A szobájukba zárt teniszezők
közül sokan, többek között
Sorana Cârstea is panaszkodott
a körülményekre és az elégtelen
kiszolgálásra.

