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Hiába győzte le Románia 
labdarúgó-válogatottja Liech-
tenstein együttesét, mert 
Észak-Macedónia ezalatt 
nem hibázott Izland ellen, és 
megőrizte a pótselejtezőt érő 
második helyét a világbaj-
noki csoportselejtezőkben. 
A kék-sárga-piros együttes 
számára kudarccal zárult kva-
lifi kációs sorozat után Mirel 
Rădoi szövetségi kapitány 
távozik az együttestől.
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H iába győzte le Románia lab-
darúgó-válogatottja 2-0-ra 
Liechtenstein legjobbjait, 

mert ezalatt Észak-Macedónia nem 
hibázott Izland ellen, és megőrizte 
a pótselejtezőt érő második helyét 
a világbajnoki selejtezők J csoport-
jában. Mirel Rădoi szövetségi kapi-
tány kék-sárga-piros együttese, mint 
ismeretes, három nappal korábban 
döntetlent ért el Izland ellen, emiatt 
csak úgy szerezhette volna vissza a 
második helyet, ha a macedónok 
nem nyernek az utolsó fordulóban. 
De nyertek, ráadásul 3-1-re, ezért Ro-
mániának tovább kell várnia arra, 
hogy 1998 után ismét világbajnoksá-
gon szerepelhessen.

A csalódással zárult kvalifi káci-
ós sorozatról kérdezve, a játékosok 
közül Dennis Man úgy vélekedett, 
hogy többet kellett volna nyújtani-
uk minden egyes mérkőzésen, ma-
ximális komolysággal kellett volna 
kezelni a helyzetet. „Nem tudom, 
min buktuk el. Gondolom, többet 
kellett volna dolgoznunk. Nagy csa-
lódás ez mindnyájunknak, de erős-
nek kell maradnunk, és a jövőben 
nem szabad elkövetnünk ugyan-
ezeket a hibákat” – fogalmazott a 
ProX-en.

Kapitány kerestetik
Azt még nem tudni, hogy a folyta-
tásban kinek a felelőssége lesz a hi-
bák kiküszöbölése, Mirel Rădoi szö-
vetségi kapitány ugyanis távozik a 
válogatottól. Már egy hónappal ez-
előtt bejelentette, hogy a november-
ben lejáró szerződését nem akarja 
meghosszabbíttatni, ugyanakkor 
a Román Labdarúgó-szövetség 
(FRF) bízva a pótselejtező kiharco-
lásában, a Liechtenstein elleni ta-
lálkozó utánra halasztotta az ezzel 
kapcsolatos megbeszéléseket. „Az 
én szemszögemből ez a selejtező-
sorozat egy kudarc volt, mivel nem 
sikerült az első két helyen zárnunk. 
Ez az utolsó sajtótájékoztatóm szö-
vetségi kapitányként” – mondta 
vasárnap este Rădoi. Meglátása sze-
rint döntése teljesen természetes és 
a lehető legjobb. „Nem lemondok, 
a szerződésem lejár a hónap végén, 
de részemről meghoztam a végső 
döntést, amely alapján nem foly-
tatom tovább szövetségi kapitány-
ként. Akkor sem lenne másképp, 
ha a Macedónia–Izland mérkőzés 
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Szertefoszlott román vébéálmok

Lemaradtak. Hiába nyert vasárnap Románia, nem maradt versenyben a vébészereplésért

» „Az én szem-
szögemből ez a 
selejtezősorozat 
egy kudarc volt, 
mivel nem sike-
rült az első két 
helyen zárnunk. 
Ez az utolsó 
sajtótájékozta-
tóm szövetségi 
kapitányként” – 
mondta vasárnap 
este Mirel Rădoi.

1-1-gyel zárult volna, és a másodikok 
lennénk. Senki sem tud meggyőzni 
arról, hogy megmásítsam a döntést” 
– hangsúlyozta.

Rădoi, mint ismeretes, 2019 no-
vemberében, Cosmin Contrától vet-
te át a felnőtt válogatott irányítását. 
Addig az U21-es válogatott szövetségi 
kapitánya volt, amellyel 2019-ben 
korosztályos Eb-n szerepelt, és ott az 
elődöntőbe jutva jegyet váltott a to-
kiói nyári olimpiára is. Korosztályos 
válogatottjából többeket előléptetett a 
felnőtt csapatba, ugyanakkor többen 
bírálták a kísérletezései miatt. Irányí-
tása mellett debütált Románia felnőtt 
válogatottjának történetében először 
honosított játékos, a Liechtenstein 
elleni találkozó hajrájában pedig pá-
lyára küldte azt az Enes Salit, aki 15 
évesként minden idők legfi atalabb 
hazai váltogatott játékosa lett.

Támadóbb folytatás
Rădoi szerint mandátuma során si-
kerül off enzívabb játékstílust kiala-
kítania a csapatnál, agresszívabban 
futballoznak, és javultak a labdabir-
toklási mutatók. „Azokon a meccse-
ken ahol ez megmutatkozott, ott volt 
a legtöbb labdaszerzésünk és legtöbb 
sikeres labdaátvételünk. Ennek pe-
dig folytatódnia kellene, függetlenül 
attól, hogy ki lesz az utódom. Mert 
szerintem azok a játékosok, akik a 
válogatottban vannak, ilyen beállí-
tottságúak. Ha ezeket a technikás fut-
ballistákat hátraszorítjuk a saját tér-
felünkre, akkor bizonyosan kell még 
24 év, hogy ismét vébérészvételben 
reménykedjünk” – mondta. Mandá-
tuma legnagyobb csalódásaként az 
elbukott csoportmásodik helyet élte 
meg, hiszen az utolsó előtti fordu-
lóig a saját kezükben volt a sorsuk. 
Hozzátette, tudomása szerint a szö-
vetség továbbra is hazai szövetségi 
kapitányt szeretne, azzal az elvárás-
sal, hogy kijuttassa a válogatottat az 
Európa-bajnokságra. Rădoi úgy látja, 
hogy a generációváltás megtörtént, a 
játékosok kipróbálhatták magukat, 
és megmutathatták képességeiket, 
ugyanakkor mentálisan még mindig 
gondok vannak. „Minőség és oda-

adás szempontjából viszont szerin-
tem remélhetjük azt, hogy kijutunk 
a 2024-es Eb-re. Chiricheș szerintem 
a csapat vezére, szerintem neki min-
denképp maradnia kell, és köré kell 
építkezni” – nyilatkozta.

Záróra meglepetésekkel
Románia csoportjában, mint ismere-
tes, Németország már októberben be-
biztosította a vébészereplést jelentő 
elsőségét. A vasárnapi utolsó forduló 
után 27 ponttal zárt a J csoportban, 
mögötte a macedónok 18, a románi-
aiak 17, az örmények 12, az izlandiak 
9, míg Liechtenstein 1 ponttal vég-
zett. A jövő évi katari seregszemlére, 
mint ismeretes, csak a csoportelsők 
váltanak jegyet, a második helyezet-
tek – valamint a Nemzetek Ligájából 
érkező együttes – kétlépcsős pótse-
lejtezőt vívnak majd a fennmaradó 
három helyért.

Pótselejtezőre kényszerül Portu-
gália is, amelyik az A csoport utolsó 
fordulójában, drámai hajrában 2-1-
re kikapott hazai pályán Szerbiától, 
ezért utóbbi válogatott 20 ponttal az 
élen zárt az ötösben, miközben Cris-
tiano Ronaldóék 17 ponttal marad-
tak a második helyen. Nem hibázott 
ugyanakkor Spanyolország, amelyik 
szintén vasárnap este 1-0-ra legyőz-
te otthon a svédeket, így 19 ponttal 
megnyerte a B csoportot a 15 ponttal 
maradt skandinávok előtt. Hasonló-
képp alakult a H csoport vasárnap 
esti rangadója is: Horvátország 1-0-ra 
legyőzte hazai pályán az oroszokat, 
ezért 23 ponttal zárt az élen, míg az 
oroszok 22 ponttal pótselejtezőre 
kényszerülnek a második helyről.

A C csoport küzdelmei lapzártánk 
után zárultak, akárcsak az F csopor-
té. Utóbbiban viszont már korábban 
eldőlt, hogy Dánia zár az első he-
lyen, Skócia pedig a pótselejtezőt 
érő második helyet szerezi meg. Az 
I csoportban szereplő Magyarország 
is tegnapi lapzártánk után zárta a vé-
békvalifi kációkat, amikor is tovább-
jutási esély nélkül vendégeskedett 
Lengyelországban. A selejtezőso-
rozat ma, a D, az E és a G csoportok 
utolsó fordulójával ér véget.
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„Spanyol leckét” kaptak 
a kosárlabdázók
Románia női kosárlabda-váloga-
tottja 107:52-re kikapott vasárnap 
este Spanyolország vendégeként a 
2023-as Európa-bajnokság csoport-
selejtezőjének második fordulójá-
ban. Ugyanebben a C kvartettben 
Magyarország 115:58-ra felülmúlta 
Izlandot. A kvalifi kációs sorozat 
jövő ősszel folytatódik, akkor 
Románia november 24-én Ma-
gyarországot fogadja, majd három 
nappal később Izland vendége lesz. 
Az összetettben addig a spanyolok 
hibátlan mérleggel állnak az élen, 
a magyaroknak és a románoknak 
egyaránt három pontjuk van, míg 
az izlandiak 2 ponttal sereghajtók. 
A 2023-as szlovén–izraeli közös 
rendezésű Eb-re a tíz csoportgyőz-
tes mellett a négy legjobb csoport-
második kvalifi kál.

Megtört a Vasas Femina
 veretlensége
Hét győztes és egy döntetlen 
mérkőzést követően elszenvedte 
idénybeli első vereségét a Székely-
udvarhelyi Vasas Femina női lab-
darúgócsapata, a hazai élvonalbeli 
bajnokság kilencedik fordulójá-
nak rangadóján 3-1-re kikapott a 
Borgóprundi Heniu vendégeként. 
Az alapszakaszban harmadik 
Vasas Femina legközelebb a 11. 
fordulóból előrehozott mérkőzé-
sen, szerdán 11 órától az éllovas, 
minden eddigi meccsét megnyerő 
Kolozsvári Olimpia vendége lesz.

Kialakult a női olimpiai 
hokitorna mezőnye
Magyarország női jégkorong-válo-
gatottja 5–1-re kikapott a házigaz-
da cseh csapattól a chomutovi 
olimpiai selejtező zárónapján, így 
nem jutott ki a pekingi játékokra. 
Az olimpiára a csehek, a dánok és 
a svédek jutottak ki. Ezzel eldőlt, 
hogy az olimpia A csoportjában az 
Egyesült Államok, Kanada, Finnor-
szág, Oroszország és Svájc, a B-ben 
pedig Japán, Csehország, Dánia, 
Svédország és Kína szerepel majd. 

Hamilton csökkentette 
hátrányát az összetettben
A címvédő és hétszeres világbaj-
nok Lewis Hamilton, a Mercedes 
versenyzője – a tizedik helyről 
rajtolva – nyerte a vasárnap esti 
Forma–1-es, autós gyorsasági-vi-
lágbajnokság Brazil Nagydíjat, 
sikerével 14 pontra csökkentve 
lemaradását az összetettben. A 36 
éves brit pilóta mögött legna-
gyobb ellenfele, Max Verstappen, 
a Red Bull holland versenyzője 
ért célba másodikként, míg a 
dobogó alsó fokára a másik 
Mercedest vezető fi nn Valtteri 
Bottas állhatott fel. A vb hétvégén 
folytatódik az első Forma–1-es 
Katari Nagydíjjal.

Győzelemmel kezdett a világelső
A világelső Novak Djokovic győ-
zelemmel kezdte a férfi  teniszezők 
szezonzáró viadalát, a Torinóban 
zajló ATP-világbajnokságot. A szerb
a norvég Casper Ruudot múlta felül 
7:6, 6:2-re a Zöld csoport első for-
dulójában. Ugyanebben a négyes-
ben a görög Sztefanosz Cicipasz 
lapzártánk után adogatott az orosz 
Andrej Rubljov ellen.




