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Fejlesztéseket ígér a FIFA
A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség 
fejlesztési bizottságát irányító Arse-
ne Wenger szerint akár már a jövő 
év november 21. és december 18. 
között rendezendő katari világbaj-
nokságon bemutatkozhat egy olyan 
új technológia, amely automati-
kusan jelzi majd a leshelyzeteket. 
Az egykori kiváló edző bejelentése 
alapján a játékvezetést segítő 
innováció révén a bírónak nem kell 
majd megállítania a játékot, hogy 
a videóbíró-rendszer felvételeit a 
pálya szélén visszanézze, ez pedig 
dinamikusabbá és attraktívabbá 
teheti a mérkőzéseket. A katari vb 
után 2026-ban az Egyesült Államok, 
Kanada és Mexikó közösen rendezi 
majd meg az első, 48 csapatos 
világtornát, a 2030-as seregszemle 
házigazdájáról pedig 2024-ben 
döntenek. Ez iránt négy dél-ame-
rikai állam – Uruguay, Argentína, 
Paraguay és Chile – közösen érdek-
lődik, de a britek, a portugálok és a 
spanyolok is pályázatban gondol-
koznak, de akár még Kína is „beje-
lentkezhet” a házigazda szerepre. 
Gianni Infantino, a FIFA elnöke 
ugyanakkor Tel Avivban járt, ahol 
azt mondta: jó ötletnek tartaná, 
ha Izrael a szomszédos  közép-ke-
leti államokkal közösen rendezne 
vébét. Szerinte ez a megbékélés jele 
lehetne a térségben.

Nézők nélkül rendezik
a rögbibajnokság döntőjét
Noha a koronavírus elleni oltással 
rendelkező személyeket fogad-
hatnak sporteseményre, a Román 
Rögbiszövetség tegnap úgy döntött, 
hogy a járványhelyzetre való te-
kintettel zárt kapuk mögött, nézők 
nélkül rendezi meg Bukarestben a 
hazai rögbibajnokság bronzmérkő-
zését, illetve a döntőt. A harmadik 
helyért szombaton 12 órakor a Di-
namo a Temesvár ellen lép pályára, 
majd 17.30-kor Steaua–Nagybánya 
összecsapás lesz a Szuperliga 
serlegéért.

Visszatér a „holló”
Vajdahunyadra
Közel tizenkét év szünet után ismét 
visszatér a nagy múltú Corvinul a 
romániai labdarúgásba. A Vajdahu-
nyadi CS tegnap jelentette be, hogy 
sikerült megszereznie a márkát, 
és így felveheti a Vajdahunyadi 
Corvinul nevet. Az idei szezonban 
viszont még nem változtathat, a 
módosításra a 2022–2023-as idény-
től kerülhet sor. A csapat amúgy 
jelenleg a harmadosztályos baj-
nokságban szerepel, de célja, hogy 
feljusson a Liga 2-be. A Corvinult 
eredetileg 1921-ben alapították, leg-
nagyobb sikereit a 80-as években, 
Mircea Lucescu edző irányítása 
mellett érte el, amikor a harmadik 
helyen zárt a hazai élvonalban, és 
ezért az UEFA-kupában is szere-
pelhetett. A Liga 3-as bajnokság 9. 
csoportjában hét forduló után 19 
ponttal áll az élen.

Folytatódik a Liga 2
A futballválogatottak műsora miatti 
szünet után a 10. forduló mérkő-
zéseivel folytatódik a Liga 2-es 
bajnokság. A mérkőzések többsége 
szombaton lesz, de az FK Csíksze-
reda már ma 17.30-kor pályára lép 
hazai környezetben a Iași ellen.

Meglepetést okozott Magyaror-
szág labdarúgó-válogatottja az 
Anglia ellen elért döntetlenjé-
vel a világbajnoki csoportselej-
tezőkben. A Wembley Aréná-
ban rendezett összecsapást 
kisebb rendbontás is történt, 
amely miatt zárt kapus mecs-
csel is büntethetik a piros-fe-
hér-zöldeket.
» V. NY. R. 

B ravúros döntetlennel tá-
vozott a londoni Wembley 
Arénából Magyarország lab-

darúgó-válogatottja a világbajnoki 
csoportselejtezők keddi játéknap-
ján. A piros-fehér-zöld együttes 1-1-
re mérkőzött meg az Európa-bajno-
ki ezüstérmes angolokkal, miután 
Sallai Roland büntetőt értékesített 
a 23. percben, a hazaiak pedig egy 
jobb oldali szabadrúgást követően, 
Stones találatával egyenlítettek.

A végeredmény még a magyarok 
szövetségi kapitányát, Marco Ros-
sit is meglepte, főleg azok után, 
hogy az elmúlt összecsapások 

sikertelensége enyhén pesszimis-
tává tették az olasz szakembert. 
Korábbi nyilatkozataiban nem 
is remélt sokat az angolok ellen, 
a tisztességes helytállás viszont 
alapkövetelmény maradt nála. Ezt 
maradéktalanul teljesítették tanít-
ványai, az edző ki is emelte, hogy 
az angolok ellen 4-0-ra elveszített 
budapesti mérkőzéssel ellentét-
ben, most nem hullott szét a csapat 
ötven perc után. „Emellett szeren-
csések is voltunk, hiszen kaptunk 
egy véleményes büntetőt, és a 
döntetlent nemcsak a szünetig, 
hanem egészen a lefújásig sikerült 
megtartanunk” – mondta Rossi. 
Meglátása szerint ezt a döntetlent 
nem hasonlíthatják össze a nyá-
ri Eb-mérkőzések eredményeivel, 

DÖNTETLENRE MÉRKŐZÖTT ANGLIÁBAN A PIROS-FEHÉR-ZÖLD FUTBALLVÁLOGATOTT

Magyar bravúr a Wembley-ben
» „Őszintén 
szólva nem 
vártam ezt az 
eredményt a 
mérkőzés előtt. 
Sokkal bátrab-
ban játszottunk 
ma este, mint 
Albánia ellen, 
három nappal 
ezelőtt a táma-
dóharmadban 
nem tudtunk 
érvényesülni. 
Ma este más 
volt a helyzet, 
másképp álltak 
hozzá a játéko-
sok, még akkor 
is, ha korábban 
is minden mecs-
csen igyekeztek 
maximumot 
nyújtani. Ez nem 
mindig sikerült, 
most éppen 
igen” – értékelt 
a találkozó után 
Marco Rossi.

» Az angol 
hatóságok 
közlése szerint 
az váltotta ki a 
„kisebb rend-
bontást”, hogy 
a hatóságok el 
akartak különíte-
ni egy szurkolót, 
aki rasszista 
jelzőkkel szidal-
mazta az egyik 
rendezőt.

mert rengetegen hiányoztak a ke-
retükből. A két együttest sem lehet 
összehasonlítani, hiszen az ango-
loknál nem jelent problémát, ha a 
kezdőcsapatból öt játékost cserélni 
kell. „Őszintén szólva nem vártam 
ezt az eredményt a mérkőzés előtt. 
Sokkal bátrabban játszottunk ma 
este, mint Albánia ellen, három 
nappal ezelőtt a támadóharmad-
ban nem tudtunk érvényesülni. Ma 
este más volt a helyzet, másképp 
álltak hozzá a játékosok, még akkor 
is, ha korábban is minden meccsen 
igyekeztek maximumot nyújtani. Ez 
nem mindig sikerült, most éppen 
igen” – értékelt a találkozó után az 
olasz szakember.

A magyarok mérkőzésével egy idő-
ben Lengyelország 1-0-ra nyert Albá-
nia vendégeként, Andorra pedig San 
Marinóból rabolt három pontot 3-0-s 
győzelemmel. Az I csoportban így 
nyolc forduló után Anglia 20, Len-
gyelország 17, Albánia 15, Magyaror-
szág 11, Andorra 6, San Marino pedig 
0 ponttal áll. A csoportselejtezők 
utolsó két, novemberi fordulója so-
rán a piros-fehér-zöldek utóbbi válo-
gatottal hazai pályán, a lengyelekkel 
pedig idegenben játszanak.  

Vizsgálódik a FIFA
A San Marino elleni akár zárt ka-
pus mérkőzés is lehet, emlékezetes 
ugyanis, hogy a Nemzetközi Labda-
rúgó-szövetség (FIFA) korábban két 
zárt kapus mérkőzésre büntette Ma-
gyarországot a szeptemberi, Anglia 
elleni vb-selejtezőn történtek miatt. 
Ebből az egyiket az albánok elleni 
találkozón „lerótták”, a másodikat 
két év próbaidőre felfüggesztették, 
de kedd este újabb rendbontás tör-
tént. A Wembley vendégszektorában 
robbant ki balhé a szurkolók és a brit 
rendőrök között. Az angol hatóságok 
közlése szerint az váltotta ki a „ki-
sebb rendbontást”, hogy a hatóságok 
el akartak különíteni egy szurkolót, 
aki rasszista jelzőkkel szidalmazta az 
egyik rendezőt. Brit sajtóinformációk 

szerint a verekedésig fajult össze-
tűzést tetézte, hogy a rendfenntartók 
elkezdték fi lmezni a rendbontást, az 
ultrák pedig emiatt rájuk támadtak, 
hogy elvegyék a kameráikat. A ven-
dégszektorban nemcsak magyarok, 
hanem lengyel drukkerek is voltak. 
A történtek kapcsán egy magyar és 
egy lengyel állampolgárt tartóztattak 
le. Mint azt Szijjártó Péter, Magyaror-
szág külügyminisztere nyilatkozta: 
„a brit rendőrség vendégszeretetét él-
vezik”, a letartóztatott magyar állam-
polgár nem kért konzuli védelmet.

Lengyelország válogatottját ezalatt 
Albániában érték atrocitások, mert 
amikor a mérkőzésen vezetéshez ju-
tottak, a hazai szurkolók palackokat 
dobáltak feléjük. A rendbontás miatt 
a találkozót tizennégy percig le is kel-
lett állítani. A FIFA mindkét esetben 
vizsgálatot rendelt el.

Hajrára várva
A németek hétfői sikerét követően a 
keddi játéknap során Dánia is jegyet 
váltott a jövő évi katari seregszemlé-
re: az északiak Ausztria ellen nyertek 
1-0-ra, ezért 24 ponttal állnak az F 
csoport élén. A pótselejtezőt érő má-
sodik helyért Skócia (17 pont) és Izra-
el (13) maradtak versenyben.

Ezalatt Portugália és Szerbia is a 
várakozásoknak megfelelően gyűj-
tött három pontot hazai pályán. Előb-
bi Luxemburgot verte 5-0-ra, utóbbi 
Azerbajdzsán ellen nyert 3-1-re. Ezek 
után az A csoportban már csak Szer-
bia (7 mérkőzés/17 pont) és Portugá-
lia (6 mérkőzés/16 pont) között zajlik 
a küzdelem, utóbbi gárda viszont 
lépéselőnyben van, hiszen a szerbek 
elleni, november 14-ei összecsapása 
előtt az írekkel is játszani fog – jövő 
hónapban. A B ötösben a spanyo-
lok szabadnaposak voltak az elmúlt 
két forduló során, Svédország pedig 
mindkét összecsapását megnyerte 
– kedden a görögöket verte 2-0-ra – 
ezért az összetettben két ponttal a 
spanyolok előtt áll az első helyen. A 
két rivális a selejtezőket épp egymás 
ellen zárja majd novemberben. A 
csoportban is szoros az állás, hiszen 
mialatt Olaszország a Nemzetek Li-
gája négyes döntővel volt elfoglalva, 
Svájc mindkét vébéselejtezőjét meg-
nyerte, és ezért beérte az Európa-baj-
nokot az összetett élén. 14 pontról 
várják a hajrát, amikor is november 
12-én egymással találkoznak az utol-
só előtti fordulóban. A csoportban 
Franciaország 12 ponttal maradt az 
élen, három ponttal állnak azon uk-
rán együttes előtt, amelyik kedden 
csak 1-1-es döntetlent ért el a bosnyá-
kok ellen. A fi nnek nyolc ponttal a 
harmadik helyen állnak, nekik és a 
franciáknak pedig még két mérkőzé-
sük maradt hátra, miközben az uk-
ránok már csak egyetlen találkozón 
gyűjthetnek még pontokat.

Arról már beszámoltunk, hogy Ro-
mánia a J csoportban a pótselejtezőt 
érő második helyről várja az utolsó 
két fordulót, sorsa pedig a saját kezé-
ben van, hiszen ha legyőzi Izlandot 
és Liechtensteint, akkor üldözői – 
Észak-Macedónia és Örményország 
– nem tudják beérni. A hatost a né-
metek nyerték.
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Bravúr. Sallai Roland tizenegyese pontot ért a magyaroknak a Wembley-ben




