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Lecsúszott a dobogóról
a Hermannstadt
A Chiajna labdarúgócsapata 2-1-re 
legyőzte kedd este az Astra Giurgiut a 
másodosztályos bajnokság 13. forduló-
jában, ezért az összetettben megelőzte 
a Hermannstadt gárdáját. A szebeniek 
jelenleg 28 ponttal a negyedik helyen 
állnak, míg a Chiajna 30 ponttal a 
dobogó harmadik fokára lépett fel. 
Harminc pontja van a második helyen 
álló Kolozsvári Universitateának is, 
miközben a Petrolul Ploiești az élen, 36 
pontról várja a folytatást.

„Összegyűl”
a teremlabdarúgó-válogatott
Kacsó Endre irányítása mellett gyűlik 
ma össze Románia teremlabdarúgó-válo-
gatottja. Két hónappal ezelőtt az ukrá-
nokkal teszteltek hazai környezetben – a 
Besztercén rendezett találkozók egyikét 
megnyerték, a másikon viszont veresé-
get könyveltek el –, most idegenben, 
Grúziával csapnak össze jövő héten. A 
szövetségi kapitány a keret összeállítá-
sakor több fi atalt is meghívott, a legtöbb 
játékost pedig az FK Székelyudvarhely 
adja. Tőlük négy futsalos kapott meghí-
vót, köztük az újonc Balázsi Attila. Kacsó 
Endre a szövetség hivatalos oldalán 
adott nyilatkozatában kifejtette: az a 
célja, hogy minden játékosa lehetőséget 
kapjon kipróbálni magát ezen a szinten. 
„Persze az eredmény is fontos, de sokkal 
lényegesebb, hogy az én elképzelésem, a 
játékfi lozófi ám érvényesüljön a pályán. 
Azt, amivel majd elindítjuk a vb-selejte-
zősorozatot. A grúzokat ismerjük, nem is 
olyan rég fontos meccseket játszottunk 
ellenük. Igaz, hogy azóta mi átalakulá-
son megyünk keresztül, ők pedig újabb 
brazil játékosokat honosítottak” – mond-
ta. Grúziával a román futsalválogatott a 
2018-as Európa-bajnokság pótselejtező-
jében csapott össze, hazai környezetbeli 
2–2 után 7–4-re nyertek idegenben, így 
kijutottak a kontinenstornára.

Kĳ utna az olimpiára
a magyar női hokiválogatott
Fennállása óta először juthat ki Ma-
gyarország női jégkorong-válogatottja 
az olimpiára: Lisa Haley szövetségi 
kapitány csapata mától vasárnapig a 
csehországi Chomutovban játszik se-
lejtezőt, a négyes tornáról pedig az első 
helyezett szerez indulási jogot a februári 
pekingi téli ötkarikás játékokra. Ma 13 
órától Lengyelország, szombaton 21 órá-
tól Norvégia, vasárnap 17 órától pedig 
Csehország lesz a piros-fehér-zöldek 
ellenfele. A magyarok közel tíz éve még 
a világ negyedik vonalában játszottak, 
azóta sikerült a világ legjobb tíz csapata 
közé kerülniük, és részt vehettek az 
elit vb-n. A magyar férfi csapat utoljára 
1964-ben játszott olimpián, és az már 
augusztusban eldőlt, hogy a 2022-es 
játékokra nem jut ki.

VÉBÉ-PÓTSELEJTEZŐT CÉLOZ MIREL RĂDOI FUTBALLVÁLOGATOTTJA A CSOPORTKÜZDELMEK HAJRÁJÁBAN

„Bokszmeccsre” készül Románia

Betalálnának. Románia labdarúgó-válogatottja minden „kaput” megmozgat a sikerért

Izland és Liechtenstein – ezen két 
együttes ellen kell győznie Romá-
nia labdarúgó-válogatottjának 
annak érdekében, hogy megőrizze 
pótselejtezőt érő második helyét a 
világbajnoki csoportselejtezőkben. 
Az utolsó két forduló nagy téttel bír  
számukra: Mirel Rădoi szerint a mai 
találkozójuk olyan lesz, mint egy 
boksz meccs, amelyben remélhető-
leg talpon maradnak.
» V. NY. R. 

I zlandot fogadja ma 21.45-kor Románia 
labdarúgó-válogatottja a világbajnoki 
csoportselejtezők utolsó előtti fordu-

lójában. Mirel Rădoi szövetségi kapitány 
legénysége, mint ismeretes, a pótselejte-
zőt érő második helyen áll a J csoportban, 
pozíciója megőrzése érdekében pedig 
fontos, hogy mindhárom pontot Buka-
restben tartsa. Az élen Németország már 
bebiztosította részvételét a jövő évi kata-
ri seregszemlére, Örményországnak és 
Észak-Macedóniának viszont egyaránt 
egy pont csak a hátránya a kék-sárga-pi-
ros együtteshez képest.

Izlandnak nyolc pontja van, így reális 
esélye már nincs a második helyre. A szö-
vetségi kapitány viszont fi gyelmeztetett 
arra, hogy miközben az északiak több fi a-
tal U21-es játékost igyekszenek beépíteni a 
felnőtt keretbe, kimondottan veszélyesek 
lehetnek rájuk nézve, hiszen nekik nincs 
veszítenivalójuk. Ezzel együtt felkészült-
nek érzi saját csapatát a kihívásra, meg-
látása szerint fejlődtek az elmúlt időszak-
ban, másképp játszanak, mint tették azt, 
amikor legutóbb elbukták Izlanddal szem-
ben az Európa-bajnoki pótselejtezőt. „Iz-
land most úgy játszik, ahogyan az U21-es 
válogatottja. Ez nagyban eltér attól, amit 
a pótselejtezőn láttunk tőlük. Sokkal di-
namikusabban futballoznak, labdabirtok-
lásra törekszenek” – jellemezte ellenfelük 
stílusát Rădoi. Szerinte ez előnyt jelenthet 

majd számukra, mert olyan lehet, mint 
egy bokszmeccs. „És reméljük, hogy nem 
fogunk padlót, hanem végig talpon ma-
radunk” – fűzte hozzá. Elismerte, nagyon 
bíztak abban, hogy lehetnek majd nézők 
a találkozón, úgy érzi, szükségük lenne a 
szurkolók biztatására. „Nem akarok a poli-
tikába belefolyni, de beoltatjuk magunkat, 
hogy bevásárlóközpontba mehessünk, de 

nem mehetünk ki a stadionba. Szerintem 
az lett volna a legjobb oltáskampány, ha az 
emberek eljöhettek volna erre a mérkőzés-
re” – jegyezte meg.

Erre a találkozóra, mint ismeretes, 
meghívta a hazai labdarúgás ígéretes-
nek mutatkozó tehetségét, a mindössze 
15 éves Enes Salit is. Meglátása szerint 
Románia nem engedheti meg magának, 
hogy „elveszítse” a Konstancai Farul 

futballistáját, ugyanakkor arról a későb-
biekben dönt, hogy alkalmas lesz-e az 
elkövetkezendő két találkozó arra, hogy 
pályára küldje. Három csatárral készül 
az utolsó két fordulója, ami meglátása 
szerint elengedő, különösen azért, mert 
szükség esetén Florin Tănase is tud ék-
ként szerepelni. Több kapust hívott vi-
szont meg, szám szerint négyet, mert 
hárman közülük még fi atalok, szüksé-
gük van arra, hogy megszokják a váloga-
tottat és az ilyen események hangulatát.

Játékosai közül Ianis Hagi elismerte, 
hogy nagy rajtuk a nyomás, miközben 
ellenfelük sokkal felszabadultabban fut-
ballozhat majd. „De hát az ilyen pillana-
tokról álmodik minden futballista. Ilyen 
tétmeccseket akar vívni” – mondta. Vlad 
Chiricheș úgy véli, most az az egyedüli 
feladatuk, hogy megőrizzék a pótselejte-
zőt érő második helyüket a csoportban, 
és ha az sikerül, akkor 50 százalék esé-
lyük nekik is lesz majd arra, hogy jegyet 
váltsanak a katari seregszemlére.

Tekintettel arra, hogy az utolsó forduló-
ban a papírforma szerint jóval gyengébb 
Liechtenstein vendégeként zárják a cso-
portselejtezőket, az Izland elleni meccsük 
felér „egy döntővel”. Ezzel párhuzamosan 
ma Németország találkozik a liechtenstei-
niakkal, míg 19 órától Örményország–Ma-
cedónia összecsapás lesz.

Ugyancsak ma játszanak az A, B és H 
csoportokban, majd pénteken az I cso-
portban jegyzett Magyarország–San Mari-
no találkozó mellett többek között Olasz-
ország–Svájc rangadó lesz a C csoportban, 
az F csoportban – ahonnan Dánia már 
kvalifi kált a vébére – pedig Ausztria fo-
gadja Izraelt. Franciaország, Belgium és 
Hollandia szombaton lépnek majd pályá-
ra a D, E, illetve G csoportokban.
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Sebastian Colțescu visszatér Franciaországba

Eltiltása után visszatér a nemzetközi porondra Sebastian Colțescu. A román futball-
bíró tartalék-játékvezető lesz a mai Franciaország–Örményország U21-es Európa-baj-
noki selejtezőmérkőzésen. Emlékezetes, hogy Colțescu tavaly decemberben épp 
Franciaországban, a PSG–Basaksehir Bajnokok Ligája-mérkőzésen okozott botrányt 
azáltal, hogy románul feketeként utalt az isztambuli csapat szakmai stábjának egyik 
tagjára. Az angolul pejoratív kicsengésű szó miatt a törökök levonultak a pályáról, és 
nem voltak hajlandóak befejezni a találkozót. Colțescut mentesítették a rasszizmus 
vádja alól, de nem megfelelő viselkedés miatt az elmúlt szezon végéig eltiltották. 
Lesznek amúgy román játékvezetők világbajnoki selejtezőmérkőzéseken is: Ovidiu 
Hațegan az Ausztria–Izrael, Radu Petrescu pedig a Dánia–Feröer-szigetek találkozón 
fújja majd a sípot pénteken.

» „Az ilyen pillanatokról 
álmodik minden futballista. 
Ilyen tétmeccseket akar vívni” – 
mondta Ianis Hagi. 




