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„Elkelt” Cosmin Olăroiu
Az Egyesült Arab Emirátusokban talált új 
csapatot magának Cosmin Olăroiu: az 52 
éves labdarúgóedző az al-Sharjah alaku-
lattal írt alá két szezonra szóló szerződést. 
Új együttese kilenc forduló után 13 pont-
tal a nyolcadik helyen áll az élvonalbeli 
bajnokságban. Olăroiut mostanáig Mirel 
Rădoi lehetséges utódaként emlegették 
Románia labdarúgó-válogatottjánál. 
Szövetségi kapitányként korábban 
Szaúd-Arábia alakulatánál dolgozott, de 
elsősorban klubcsapatokat edzett. Több 
közép-keleti együttes mellett itthon az 
FCSB-nél, a Național FC-nél és a Temesvá-
ri Polinál dolgozott.

Gyergyói edző Debrecenben
György József lett a jégkorong-Erste Ligá-
ban szereplő Debreceni EAC vezetőedzője. 
A ligában jelenleg nyolcadik helyen álló 
DEAC a hét elején közös megegyezéssel 
szerződést bontott korábbi edzőjével, 
David Musiallal. György József Gyergyó-
szentmiklóson született, ott jégkorongo-
zott gyermekkorától 2005-ig, leszámítva 
az egyetemi éveit, amikor a Bukaresti 
Sportul Studențesc csapatát erősítette. 
Szerepelt Románia válogatottjában is. 
György József 2006 óta dolgozik a debre-
ceni jégkorongban, a DHK-nál szinte az 
összes korosztályt végigvitte, és kiemel-
kedő sikereket ért el. György segítője a 
hajdúságiak felnőttcsapatánál Kecskemé-
ti Áron lesz, aki 2018 óta Musial mellett is 
dolgozott másod- és kapusedzőként.

Kiesett a póló-Eurokupa címvédője
Mindkét magyarországi alakulat, a címvé-
dő Szolnok és a BVSC is búcsúzott a férfi  
vízilabda-Eurokupa negyeddöntőjében. 
Az MTI beszámolója alapján a magyar 
bajnok Tisza-parti együttest az olasz Orti-
gia, a zuglóiakat pedig a Barcelona ejtette 
ki. Romániai együttes nem volt érdekelt 
a második számú európai klubtornán. A 
nemzetközi porondon a Nagyváradi VSK 
még a Bajnokok Ligája-selejtezőkben esett 
ki, a Steaua viszont szabadkártyával főtáb-
lás, de egyelőre nulla ponttal, sereghajtó 
abban a B csoportban, ahol a Budapesti 
OSC és a Pro Recco is 6 ponttal állnak az 
élen két forduló után. Az A csoportban a 
Ferencváros két ponttal a hatodik. 

MAGYARORSZÁG LABDARÚGÓ-VÁLOGATOTTJA SAN MARINÓT FOGADJA A VB-SELEJTEZŐKBEN

A jövőt építi Marco Rossi

Készülnek. Reális vb-kvalifi kációs esély nélkül sem veszik félvállról a selejtezők hajráját

A jövőre készül Magyarország lab-
darúgó-válogatottja, ezért Marco 
Rossi szövetségi kapitány az utolsó 
két világbajnoki selejtezők során 
több újoncnak is lehetőséget ad a 
bizonyításra.
» KRÓNIKA 

H iába indult jól a világbajnoki se-
lejtező-sorozat Magyarország lab-
darúgó-válogatottja számára, mert 

az utolsó két fordulót már reális tovább-
jutási esély nélkül várja. Voltak kisebb 
hullámvölgyek a teljesítmény terén, de a 
legutóbbi, Anglia ellen rabolt pont ismét 
optimistává tette Marco Rossi szövetségi 
kapitányt, aki leszögezte: jól érzi magát 
az együttesnél, és a továbbiakban is sze-
retne ott maradni.

Arról már beszámoltunk, hogy kere-
téből többen sérülés miatt hiányoznak, 
lehetőséget ad viszont több újoncnak. 
„Az elkövetett hibáink miatt elvesztet-
tük a lehetőséget a vb-kvalifi kációra, így 
most már a jövőre kell készülnünk. Ezt a 

célunkat tükrözi az utolsó két selejtezőre 
összeállított keretünk is. Néhány játé-
kost, elsődlegesen Balogh Botondot és 
Kiss Tamást azért hívtam be, mert szeret-
nék rájuk számítani a későbbiekben is. 
Bízom benne, hogy az ő meghívásuk mo-
tiváció lesz a többi fi atal számára, akik 
így jobban fognak teljesíteni klubjaikban 
is” – idézte az olasz szakembert a Magyar 
Labdarúgó-szövetség (MLSZ) hivatalos 
honlapja. A pénteki, San Marino elleni 
találkozót megelőző sajtótájékoztatóján 
Rossi leszögezte azt is, konkrét elkép-
zeléseik vannak arról, hogyan építsék a 
„jövő csapatát”, de olyan ideális jelöltek-
kel igyekeznek feltölteni a még hiányos 
posztokat, akik nem csupán fi atalok, 
hanem tehetségesek is. „Legközelebb 
márciusban lesznek felkészülési mér-
kőzéseink, amikből már levonhatunk 
következtetéseket a Nemzetek Ligája ta-
lálkozókra, ahol ismét top csapatok lesz-
nek az ellenfeleink. Ennek tudatában 
kell San Marino ellen is játszanunk, ami 
egy könnyebb mérkőzésnek ígérkezik, de 
csak akkor valósulhat meg a papírforma, 
ha elejétől a végéig koncentrálunk, és 

tartjuk magunkat a megbeszélt taktiká-
hoz” – tette hozzá a szövetségi kapitány.

San Marino, mint ismeretes, nulla 
ponttal sereghajtó az I csoportban. Ma-
gyarországnak 11 pontja van a hatosban 
a Puskás Arénában, romániai idő szerint 
21.45-kor kezdődő találkozó előtt. Ezzel 
egy időben lesz az Andorra–Lengyelor-
szág és az Anglia–Albánia összecsapás 
is. Addig Anglia 20, Lengyelország 17, 
Albánia 15, Andorra pedig 6 pontnál 
tart. Három nappal később, azaz hétfőn 
Lengyelország–Magyarország, San Mari-
no–Anglia és Albánia–Andorra párosítás 
szerint zárják a csoportselejtezőket.

A csütörtöki sajtótájékoztatón Rossi ke-
retéből Lang Ádám is részt vett, a játékos 
pedig leszögezte: céljuk, hogy meggyőző 
és domináns játékkal nyerjenek. „Ehhez 
átbeszéltük, hogy mit kell tennünk, de az a 
legfontosabb, hogy mindenki fókuszált le-
gyen. Az elmúlt időszakban nagyon jó kö-
zösség jött össze, emberileg és szakmailag 
is remek egyéniségekből áll a válogatott. 
Szeretnénk ezt a pályán is megmutatni, és 
szépen zárni a vb-selejtezőket” – fogalma-
zott az Omonia Nikosia védője. Hozzátette: 
a San Marino és a Lengyelország elleni ta-
lálkozók eltérőek lesznek, utóbbi ugyanis 
nagyon erős ellenfél. „Ezt a két találkozót 
arra kell használni, hogy tovább építkez-
zünk, még jobb csapattá váljunk, hogy a 
következő sorozatnak még jobb esélyekkel 
vágjunk neki” – mondta.

San Marino keretének egyik tagja 
amúgy megfertőződött koronavírussal, 
ezért nem tudott elutazni a találkozóra.

Románia, mint ismeretes, lapzártánk 
után Izlandot fogadta a J csoport utol-
só előtti fordulójában, majd vasárnap 
Liechtenstein vendégeként zárja a cso-
portselejtezőket. Vasárnap zárulnak a 
kvalifi kációk az A, B és a H csoportokban 
is. Előbbiben többek között Portugália 
fogadja majd szerbeket, a B-ben Spanyol-
ország–Svédország rangadó lesz, míg a 
H csoportban Horvátország–Oroszország 
találkozót rendeznek.
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Románia egyik legígéretesebb birkózó-
jának számít az eddigi pályafutása so-

rán többszörös országos bajnoki, ifj úsági 
Európa-bajnoki címet, felnőtt Eb-ezüstöt 
és bronzérmet nyert Incze Kriszta, aki 
idén Tokióban részt vett élete első olim-
piáján, de már a következő ötkarikás játé-
kok lebeg a szeme előtt. A sepsiszentgyör-
gyi Sepsi-SIC versenyzőjét arról faggatta 

a Székelyhon Tv, miért választja egy 6–7 
éves székely kislány a szabadfogású bir-
kózást – éppenséggel a zongoraleckék 
helyett –, miként szokott hozzá az állan-
dó felkészülés megkövetelte lemondások-
hoz, hogyan szerette meg a sérülésekkel 
is együtt járó sportágat.

A 25 éves sportoló elmondja, milyen ne-
hézségekbe ütközik a női birkózás, mely 
eddigi eredményére a legbüszkébb, mi-
ként élte meg első olimpiáját, ahol sikerült 

legyőznie a magyar női birkózás eddigi 
egyetlen női világbajnokát. Ilyenkor nem 
fordult meg a fejében, hogy vajon milyen 
lenne amott, magyar színekben versenyez-
ni? Incze Kriszta a Nézőpontban arról is 
vall, mit jelent magyar sportolónak lenni 
Romániában, miként szembesült azzal, 
hogy a nemzetisége miatt hátrányos meg-
különböztetésben részesítik, amikor bizo-
nyos megmérettetésre csak amiatt nem en-
gedték ki, mert magyar. Sőt azt is feltárja, 

min múlott, hogy nem magyar színekben 
versenyez. A tehetséges birkózó arról is be-
szél a Nézőpontban, miben kell leginkább 
fejlődnie ahhoz, hogy három év múlva a 
párizsi ötkarikás játékokon jobban telje-
sítsen, és mit jelent számára a közönség 
biztatása.

Az Incze Krisztával készült interjút pén-
teken 12 órától tekinthetik meg a Székely-
hon Tv-ben, a Médiatér YouTube-csator-
náján.

Megbirkózni ellenféllel, kihívásokkal: Incze Kriszta a Nézőpontban




