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San Marino legyőzésével 
búcsúzott hazai közönségétől 
Magyarország labdarúgó-vá-
logatottja a vébéselejtezők 
utolsó előtti fordulójában. Ma 
Lengyelországban, kvalifi káci-
ós esély nélkül zárja a soroza-
tot. Románia sorsa lapzártánk 
után dőlt el.
» V. NY. R.

M agyarország labdarú-
gó-válogatottja 4-0-ra le-
győzte hazai pályán San 

Marino együttesét a világbajnoki 
csoportselejtezők utolsó előtti for-
dulójában, de matematikailag már 
nem maradt esélye kijutni a jövő 
évi, katari seregszemlére. Mint arra 
Marco Rossi szövetségi kapitány 
emlékeztetett, azt már az utolsó 
két forduló előtt tudták, hogy a 
reális sanszuk elfogyott, de ezzel 
együtt maximális erőbedobást 
várt tanítványaitól, mivel Magyar-
országot képviselik minden egyes 
mérkőzésen, tudásuk legjobbját 
kell mutatniuk. „Ezt fogjuk meg-
tenni Varsóban is. Pihentettem né-
hány játékost, mint például Nagy 
Zsoltot, Fiola Attilát vagy eleinte 
Schäfer Andrást. Szeretném min-
dig a pillanatnyilag legjobb csapa-
tot pályára küldeni, és szeretnék 
mindig szép labdarúgást látni. San 
Marino ellen az volt a szándékunk, 
hogy az új Puskásban a szurkoló-
ink előtt szép játékkal, viszonylag 
nagy gólkülönbséggel győzzünk, 
és ez sikerült is. Elégedett vagyok 
tehát azzal, ahogy a fi úk teljesítet-
ték a kéréseimet” – értékelt a 4-0-
ra megnyert találkozót követően a 
piros-fehér-zöldek olasz mestere. 
A találkozón duplázó Szoboszlai 
Dominikről elmondta: sosem ké-
telkedett abban, hogy érzi a fele-
lősségét, amikor a válogatottban 
van, csakis arra összpontosít. „Elé-
gedett vagyok azzal is, hogy két 
újoncot avathattunk Kiss Tamás és 
Balogh Botond személyében. Meg 
vagyok győződve arról, hogy tehet-
séges játékosok, és bízom benne, 
hogy a bemutatkozásuk önbizal-
mat ad nekik ahhoz, hogy edzésről 
edzésre még jobbak legyenek. Így 
kell minden fi atalnak viselkednie, 
hiszen mindenkire odafi gyelünk a 
szakmai stábbal. Ha bárki bizalom-
ra ad okot, azt meg fogjuk hívni, 
ezért kell, hogy mindenki folyama-
tosan keményen dolgozzon” – szö-
gezte le Rossi. Hozzátette: ha a tel-
jes évüket kell értékelnie, akkor azt 
pozitívnak tartja, csak az Albánia 
elleni két mérkőzés rontotta le a 
mérlegüket. „Az Eb-n olyan képet 
mutattunk magunkról, amely min-
den focirajongónak emlékezetes 
marad, és nem csak a magyarok-
nak, sőt talán a külföldieknek még 
inkább, hiszen ők nem követték a 
fejlődésünket” – emlékeztetett a 
nyári kontinensviadalon mutatott 
bravúros helytállásukra.

Kilenc forduló után amúgy Ma-
gyarország 14 ponttal a negye-
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Győzelemmel búcsúzott Magyarország

Nem lazítottak. Magyarország válogatottja négy gólt szerezve búcsúzott hazai közönségétől
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dik a csoportjában. Előtte Anglia 
23, Lengyelország 20, Albánia 15 
pontnál tartanak. Andorrának 6, 
San Marinónak nulla pontja van 
az utolsó forduló előtt. Noha mate-
matikailag a biztos vébékvalifi ká-
ciót érő első hely még nem kelt el, 
az Albániát pénteken 4-0-ra legyő-
ző angolok ma 21.45-kor San Mari-
no vendégei lesznek, ezért már az 
Andorra vendégeként pénteken 
4-1-es sikert arató lengyelek sem 
bíznak abban, hogy a pótselejtezőt 
érő második helynél jobban végez-
hetnek. A mai, 21.45-kor kezdődő 
magyarok elleni találkozón ezért 
már nem is lép majd pályára Ro-
bert Lewandowski, akit a Nemzeti 
Sport értesülései szerint visszaen-
gedtek német klubjához, a Bayern 
Münchenhez. Az I csoportban ma 
még Albánia–Andorra összecsa-
pás is lesz, de annak eredménye 
a továbbjutás szempontjából már 
nem számít.

Fogynak a helyek
Az A csoportban lapzártánk után 
dőlt csak el az első két hely sorsa, 
mivel Portugália csak gól nélkü-
li döntetlent ért el az írek vendé-
geként, utolsó találkozóját pedig 
közvetlen riválisával, Szerbia 
együttesével vívta vasárnap este. 
Hasonlóképp a B csoport selejtezői 
is lapzártánk után, spanyol–svéd 
rangadóval zárultak, de a H cso-
portban is a horvát–orosz meccs 
döntött az első helyről.

A C csoportban is az utolsó etapra 
maradtak a válaszok – Olaszország 
15 ponttal áll az élen, de 15 pontja 
van Svájcnak is, mivel egymás elle-
ni meccsük pénteken 1-1-es döntet-
lenre végződött. Ma Svájc–Bulgária 
és Észak-Írország–Olaszország pá-
rosítás szerint lépnek pályára.

A D ötösből Franciaország, az 
E-ből Belgium váltott jegyet a ka-
tari seregszemlére, a pótselejtezőt 
érő második helyért kedden ját-
szanak majd, a jelenlegi második 
helyezettek, Finnország, illetve 
Wales pedig épp a csoportelsőkkel 
zárják a kvalifi kációkat. Esetleges 

botlásukat Ukrajna, illetve Csehor-
szág használhatják ki. Az F hatos-
ban már minden hely elkelt: Dánia 
már múlt hónapban jegyet váltott 
a jövő évi vébére, míg Skócia pót-
selejtezőt játszhat. A két váloga-
tott egymás ellen lép pályára a mai 
utolsó fordulóban.

A G csoportban Hollandia meg-
nehezítette a feladatát, szomba-
ton ugyanis 2-2-es döntetlenre 
mérkőzött Montenegró vendége-
ként. Ezáltal 20 ponttal áll az ösz-
szetett élén, két ponttal előzi meg 
a Gibraltárt 6-0-ra verő törököket, 
valamint a Lettország ellen gól 
nélküli döntetlent jegyző norvé-
gokat. Utóbbiak kedden épp a 
hollandok vendégei lesznek, Tö-
rökország pedig Montenegróban 
lép majd pályára.

Izland a „mumus”
Románia labdarúgó-válogatottjá-
nak sorsa lapzártánk után dőlt el a J 
csoportban, feladatát viszont meg-
nehezítette azáltal, hogy csütörtök 
este csak gól nélküli döntetlent ért 
el Bukarestben Izland ellen. Emi-
att az örmények vendégeként 5-0-
ra győztes Észak-Macedónia meg-
előzte őt az összetettben, második 
helyét pedig csak úgy kaphatta 
vissza, ha Liechtenstein legyőzése 
mellett vasárnap este Izland a ma-
cedónokat is botlásra kényszeríti. 
Németország, mint ismeretes, már 
múlt hónapban bebiztosította első 
helyét a hatosban.

Az ismeretes, hogy Mirel Rădoi 
szövetségi kapitányi szerződése a 
hónap végén lejár. A fi atal szak-
ember korábban már jelezte, hogy 
nem kívánja azt meghosszabbítat-
ni, de egyeztetni ezután fog a szö-
vetség vezetőségével. Érdekesség, 
hogy a hazai Liga 1-ben szerepelő 
FCSB épp hétvégén jelentette be, 
hogy Edi Iordănescu távozik a ve-
zetőedzői tisztségükről. Rădoi ko-
rábban már edzette a bukaresti pi-
ros-kékek együttesét, Iordănescut 
pedig korábban már összefüggés-
be hozták a szövetségi kapitányi 
tisztséggel.
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Kosárlabdában 
legyőzték Izlandot
Győzelemmel kezdte a románi-
ai női kosárlabda-válogatott az 
Európa-bajnoki selejtezősorozatot: 
Orbán Nikolették Bukarestben 
65:59-re legyőzték Izlandot. A szin-
tén a C jelű csoportban játszó ma-
gyarországi válogatott Szekszárdon 
66:52-re kikapott Spanyolországtól. 
A Spanyolország–Románia és az 
Izland–Magyarország találkozók 
lapzártánk után fejeződtek be. A 
2023-as szlovén–izraeli közös ren-
dezésű Eb-re a tíz csoportgyőztes 
mellett a négy legjobb csoportmá-
sodik jut ki.

Nem botlott a Sportklub
Kézdivásárhelyen
Sporttörténeti jégkorong-találkozó 
helyszíne volt szombaton este 
Kézdivásárhely. A nyáron alakult 
Háromszéki Ágyúsok együttese 
először játszott hivatalos baj-
noki mérkőzést a Csíkszeredai 
Sportklubbal. A Deme László 
Műjégpályán lejátszott mérkő-
zést – a járványügyi szabályok 
miatt – nézők nélkül rendezték, 
és érvényesült a papírforma, azaz 
a Sportklub 5-2-re legyőzte az 
Ágyúsokat. A hazai bajnokságban 
10 lejátszott mérkőzéssel a csíki 
„kék-fehérek” 26 ponttal állnak az 
összetett élén, de az öt meccs alatt 
12 pontot szerző újonc háromszé-
kiek is az előkelő harmadik helyen 
állnak – többek között a Galaci 
CSM és a címvédő Brassói Corona 
előtt. Utóbbi hat meccs során csak 
hét pontot gyűjtött. Ma és holnap 
18.30-kor épp az Ágyúsok vendége 
lesz. Kedden és szerdán 18.30-tól 
Gyergyói HK–Galaci CSM párosítás 
szerint játszanak.

Lezárult egy korszak 
a MotoGP-ben
Lezárult egy korszak a gyorsasá-
gi-motoros világbajnokság király-
kategóriájában: 26 idény után 
visszavonul a kilencszeres világbaj-
nok Valentino Rossi. A „Doktor” be-
cenéven ismert olasz pilóta tegnap 
a valenciai idényzáró futamot pont-
szerző helyen zárva búcsúzott. A 
futamot Francesco Bagnaia nyerte, 
Jorge Martin és Jack Miller előtt, de a 
világbajnoki összetett élén a francia 
Fabio Quartararo (Yamaha) zárt az 
élen – Bagnaia előtt. A Moto2 világ-
bajnoka az ausztrál Remy Gardner 
lett, míg a Moto3-as géposztályban 
a spanyol Pedro Acosta (KTM) zárt a 
pontverseny élén.

Címegyesítő meccsen 
tér vissza Golovkin
Több mint egy év után, december 
29-én címegyesítő mérkőzésen lép 
újra kötelek közé Gennagyij Golov-
kin, a Nemzetközi Bokszföderáció 
(IBF) középsúlyú világbajnoka, aki 
Szaitamában csap össze a japán 
Murata Riotával, a Boksz Világszö-
vetség (WBA) szuper világbajnoká-
val. Az MTI beszámolója alapján a 
Nemzetközi Bokszszervezet (IBO) 
vb-övét is birtokló 39 éves kazah 
sztár legutóbb tavaly december 
18-án, a fl oridai Hollywoodban 
mérkőzött, és simán verte a lengyel 
Kamil Szeremetát, akit a hetedik 
menetben leléptetett a mérkőzésve-
zető. A decemberi meccs esélyese 
Golovkin lesz.




