
 Sport 2021. november 17.
szerda 11

» RÖVIDEN

Anton Petrea visszatér
az FCSB-hez
Edi Iordănescu távozása után 
ismét Anton Petrea lesz az FCSB 
élvonalbeli labdarúgócsapatának 
vezetőedzője. A bajnokaspiráns 
tegnap közösségi oldalán jelen-
tette be, hogy a 46 éves edző 
mintegy hat hónap szünet után 
visszatért az alakulathoz, és már 
le is vezényelte az első edzést. Az 
FCSB-vel 2020-ban Román Kupát 
nyert szakember májusban távozott 
a bukaresti „piros-kékektől”, azóta 
nem dolgozott más klubnál. Az 
FCSB legközelebb vasárnap, a 
Botoșani együttesét fogadja a Liga 
1-es bajnokság 16. fordulójában. A 
szurkolók, mint ismeretes, szeret-
ték volna ha Iordănescu továbbra 
is az együttesnél marad, de miután 
a tulajdonos George Becali bírálta 
őt, és nyilatkozataival megsértette, 
megalázónak tartotta volna, ha a 
csapatnál marad. Szerződése alap-
ján 500 ezer eurós kárpótlást kellett 
volna kapjon, ha idő előtt, bajnoki 
esélyek mellett menesztik, de végül 
a megállapodást közös megegye-
zéssel bontották fel, és lemondott a 
pénzről is.

Kikaptak a fi atalok
Súlyos vereséget szenvedett a 
romániai U20-as labdarúgó-válo-
gatott Olaszországban. Bogdan 
Lobonţ szövetségi kapitány le-
génysége felkészülési mérkőzésen 
7-0-ra kapott ki a házigazdáktól 
Sassuolóban. Ezt megelőzően, 
szintén felkészülési mérkőzéseken 
Románia korosztályos válogatottja 
hazai pályán legyőzte Portugáliát 
(2-1), Csehországot (2-1) és Lengyel-
országot (2-1), idegenben pedig 
kikapott Angliától (1-6) és Németor-
szágtól (0-4).

Jótékony célra fordítják a jutalmat
Jótékony célra, beteg gyermekek 
gyógyítására ajánlotta fel Szerbia 
labdarúgó-válogatottja azt az 
egymillió eurós jutalmat, amit a 
kormány szavazott meg számukra 
a világbajnoki kvalifi kációért – ér-
tesült a szerb Vecernje Novosti. A 
belgrádi lap beszámolója alapján 
a bónuszt Aleksandar Vucic elnök 
javaslatára szavazták meg a hétfői 
kormányülésen, a pénzt pedig 
tegnapra már át is utalták a szerb 
futballszövetség számlájára. A 
játékosok közösen döntöttek úgy, 
hogy jótékony célra fordítják. Szer-
bia, mint ismeretes, vasárnap este 
Portugália legyőzésével harcolta 
ki részvételi jogát a jövő évi, katari 
világbajnokságra.  

Kínai versenyző a Forma–1-ben
A Forma–1-es Alfa Romeo csapata 
hivatalosan bejelentette, hogy az 
olasz Antonio Giovinazzi távozik 
az idény végén, és a kínai Csou 
Kuan-jü lesz jövőre a fi nn Valtteri 
Bottas csapattársa, így teljessé 
vált a 2022-es mezőny. Giovinaz-
zi 2017-ben még helyettesként 
mutatkozott be a sorozatban a 
Sauberrel, 2019-től pedig három 
szezonon át a Sauber/Alfa Romeo 
csapatának állandó versenyzője 
volt. Az útnak azonban a mos-
tani idénnyel vége, jövőre pedig 
nem lesz olasz pilóta a száguldó 
cirkuszban. Csou Kuan-jü lesz az 
F1 első kínai versenyzője.

» DOBOS LÁSZLÓ

Ú j vezetőedzője van a jégkorong-
Erste Liga címvédőjének: a Csík-

szeredai Sportklub irányítását teg-
naptól a kanadai–olasz Rico Rossi 
vette át, aki péntek este a Győr elleni 
hazai mérkőzésen fog bemutatkozni a 
hargitaiak kispadján.

Az 56 éves, Németországból érkező 
szakember szerződtetését közösségi 
oldalán jelentette be a klub, hangsú-
lyozva, hogy a Torontóban született 
szakember rendkívül tapasztalt. Mint 
ismertették, 1995-ben, a Milano csa-
patánál kezdett el edzőként dolgoz-
ni, majd Németországba „költözött”, 
ahol vezetőedzőként, másodedzőként 
és menedzserként 23 szezon alatt hat 

klubnál dolgozott. „A Heilbronner 
Falken együttesét tíz szezonon át szol-
gálta, de öt szezon erejéig az EC Kassel 
Huskies csapatát is vezette, amellyel 
2016-ban megnyerte a DEL2-t. Rico 
Rossi edzői pályafutását eddig azon 
dolgok jellemezték, amelyekre talán 
a leginkább szüksége van egy vezető-
edzőnek: stabilitás, megbízhatóság, 
szakértelem és természetesen – nem 
utolsósorban – a klubhűség. Nem le-
het az véletlen, hogy ahol eddig meg-
fordult, ott mindenhol hosszú távon 
terveztek vele. Bízunk abban, hogy 
ez nálunk sem lesz másként, és Rico 
Rossi személyében újabb stabilitás, 
megbízhatóság és olyan tapasztalat 
és szakértelem érkezik a csapathoz, 
amellyel majd nagy sikereket érhe-

tünk el” – olvasható a Sportklub köz-
leményében.

Hodos László, a Sportklub edzője 
megkeresésünkre elmondta, hogy 
Rossi hétfőn este érkezett Romániá-
ba, és tegnap már munkába állt. „A 
szezon végéig kötöttünk vele szerző-
dést. Az elvárások nem változtak, a 
Sportklubbal minden versenykiírás-
ban az élen szeretnénk végezni. Sok 
sikert kívánunk neki” – nyilatkozta 
Hodos.

A kék-fehéreknél a kanadai Jason 
Morgant váltja a vezetőedzői tiszt-
ségben. Öt októberben menesztették, 
azóta a másodedző, Hozó Levente irá-
nyította a csapatot, amely jelenleg az 
Erste Ligában és a romániai bajnok-
ságban is az összetett élén áll.

Kanadai–olasz edzővel folytatja a Sportklub

» „A szezon 
végéig kötöttünk 
vele szerződést. 
Az elvárások 
nem változtak, 
a Sportklubbal 
minden verseny-
kiírásban az élen 
szeretnénk vé-
gezni. Sok sikert 
kívánunk neki” 
– nyilatkozta 
Hodos.

Magyarország labdarúgó-válo-
gatottja bravúros győzelemmel 
zárta idegenben a világbajnoki 
csoportselejtezőket, de ez a 
továbbjutás szempontjából már 
nem számított, mert hatosából 
Anglia kvalifi kált a katari sereg-
szemlére, Lengyelország pedig 
pótselejtezőt játszhat. Megle-
petésre csak második helyen 
zárt az Európa-bajnoki címvédő 
Olaszország is: Svájc az, ame-
lyik a csoportjában „elhalászta 
előle” a részvételi jogot.
» KRÓNIKA

M agyarország labdarúgó-vá-
logatottja bravúros győze-
lemmel zárta idegenben a 

világbajnoki csoportselejtezőket: 
az utolsó fordulóban 2-1-re múlta 
felül Lengyelország legjobbjait. 
Tény, házigazdáik keretéből hiány-
zott Robert Lewandowski, de Marco 
Rossi szövetségi kapitány piros-fe-
hér-zöld együttese is nélkülözött 
számos kulcsembert, Szoboszlai 
Dominik is kihagyta a találkozót 
sérülés miatt. A hétfő esti összecsa-
pásnak nem volt valós tétje, hiszen 
a magyaroknak már nem volt mate-
matikai esélyük előrébb lépni a cso-
portjukban, és a lengyelek pótselej-
tezőt érő második helye sem forgott 
veszélyben. Persze matematikai 
esélyük még volt az első helyre, de 
a papírformának megfelelően Ang-
lia legyőzte idegenben San Marinót. 
Nem is akárhogyan: 10-0-ra verte a 
csoport sereghajtóját, és magabiz-
tosan váltott jegyet a katari világ-
bajnokságra, miközben a lengyelek 
pótselejtezőre kényszerülnek.

„Tudjuk, hogy ha ez az utolsó 
mérkőzés tétre, legalább a ráját-
szásért ment volna, akkor a len-
gyelek Lewandowskival játszottak 
volna, az ő jelenléte pedig mindig 
rengeteget jelent ellenfelünknek. A 
lengyelek így is nagyon motiváltak 
voltak, hiszen szerették volna meg-
nyerni a találkozót, és győzelemmel 
búcsúzni a szurkolóktól” – mondta 

LENGYELORSZÁGBÓL RABOLT HÁROM PONTOT A ROSSI-CSAPAT A VB-SELEJTEZŐK UTOLSÓ FORDULÓJÁBAN

Győzelemmel zártak a magyarok

„Betörtek”. A magyarok harciassága feltörte a lengyelek védelmét

» „Harcol-
tunk minden 
egyes labdáért, 
és emelt fővel 
jöhetünk le a 
pályáról, mert a 
játékosok meg-
mutatták, hogy 
milyen sokat je-
lent számukra a 
válogatott meze” 
– dicsérte tanít-
ványait Marco 
Rossi szövetségi 
kapitány.

Marco Rossi a lefújást követően, ki-
emelve, hogy büszke tanítványaira. 
„Megmutattuk, hogy néha nem a 
nagy nevek jelentik a különbséget, 
néha megfelelő motivációval képe-
sek lehetünk elérni nagy sikereket. 
Harcoltunk minden egyes labdáért, 
és emelt fővel jöhetünk le a pályá-
ról, mert a játékosok megmutatták, 
hogy milyen sokat jelent számukra 
a válogatott meze. A sok hiányzónk 
és az igazán nagy tét hiánya ellenére 
motiváltak és magabiztosak voltunk, 
taktikailag szinte tökéletesen játszot-
tunk” – idézte az olasz szakembert a 
Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) 
hivatalos honlapja. Rossi megjegyez-
te, ezen a téren a szeptemberi mér-
kőzések után hiányérzete volt, most 
viszont tanítványai maradéktalanul 
végrehajtották azt, amit előzetesen 
terveztek. Emiatt is sajnálja az albá-
nok elleni vereségeket, meglátása 
szerint azok meghatározóak voltak 
ebben a sorozatban.

Albánia amúgy „zárásként” 1-0-ra 
legyőzte Andorrát, ezért a piros-fe-
hér-zöldek előtt végzett az I csoport-
ban. Anglia 26, Lengyelország 20, Al-
bánia 18, Magyarország 17, Andorra 
6, San Marino 0 ponttal zárt.

A hétfői játéknap nagy meglepe-
tése a C csoportban történt, ahol 

Olaszország Svájccal holtverseny-
ben, de az első helyről várta az 
utolsó fordulót. A svájciak nem hi-
báztak, 4-0-ra verték a bolgárokat, 
az Európa-bajnoki címvédő Squad-
ra Azzurra viszont csak gól nélküli 
döntetlent ért el az északírek vendé-
geként, és így Svájc mögé szorulva 
az összetett második helyén zárva, 
pótselejtezőre kényszerül. Szövetsé-
gi kapitányuk, Roberto Mancini ért-
hetően bosszús volt a történtek mi-
att, meglátása szerint saját maguk 
helyzetét nehezítették meg. „Már 
két meccse ki kellett volna jutnunk a 
vb-re. Meg is volt rá a lehetőségünk, 
de nem éltünk vele. Nehéz pillanat, 
mert kiengedtük a kezünkből a ki-
jutást. De továbbra is hiszem, hogy 
nagyszerű csapatunk van. Le kell 
nyugodnunk, és készülnünk kell a 
márciusi pótselejtezőkre. Kivívjuk 
a vb-részvételt, és reméljük, hogy a 
világbajnokságot is megnyerjük” – 
mondta az olaszok sikerkovácsa. Az 
F csoport hétfői utolsó fordulójának 
már nem volt tétje, az már koráb-
ban eldőlt, hogy Dánia kijut a vébé-
re, Skócia pedig pótselejtezőn kap 
esélyt a katari részvételre.

A vébé csoportselejtezői lapzár-
tánk után zárultak. A pótselejtezők 
párosításait jövő pénteken sorsolják.
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