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Sorsdöntő mérkőzések előtt
a magyarok és a románok

hírfolyam

> Chelsea. A Mirror információi szerint az 
angol élvonalbeli Chelsea megegyezett a nyá-
ron kinevezett menedzser, André Vilas-Boas 
korábbi klubjával, a Portóval az uruguayi válo-
gatott Álvaro Pereira átigazolásáról. A londoni 
klub állítólag 22,5 millió eurót utal a portugál 
bajnok és Európa-liga-győztes együttesnek. A 
25 éves szélsőhátvédet a múlt pénteken nem 
nevezték az FC Barcelona elleni európai Szu-
perkupa-mérkőzésre (amelyet a katalánok 2–0-
ra megnyertek), hogy átigazolása esetén pályára 

léphessen a Bajnokok Ligájában. Amennyiben 
az üzlet összejön, akkor azzal Pereira volt klubja, 
a Kolozsvári CFR is jól jár, hiszen a Porto a vé-
telár 20 százalékát át kell utalja a vasutas csapat 
számlájára.

> Inter. Az ANSA hírügynökség beszámo-
lója szerint Diego Forlán 2013-ig szóló szerző-
dést kötött az olasz Internazionale élvonalbeli 
labdarúgócsapatával. A 32 esztendős uruguayi 
állítólag 3,5 millió eurót keres majd szezonon-
ként, valamint további félmillió ütheti a markát 
különböző feltételek teljesülése esetén.

> Cselgáncs. A Csíkszeredai Sportklub 
és a Csíkszeredai Iskolás Sportklub csík-
szenttamási „tagozatának” cselgáncsozói 
egyhetes balatonfüzfői edzőtáborban vettek 
részt, majd Siklóson részt vettek a tizedik al-
kalommal megszervezett Tenkes-kupán. Az 
edzőtborban a hat danos Kovács Antal olim-
piai és világbajnok is besegített Dánél Sán-
dor (Sportklub) és Dánél Szabolcs (Szentta-
más) edzőknek. A Sportklub sportolóinak 
kiszállását a szülők, míg a szenttamásiakét 
a Csíkszenttamási Közbirtokosság és a szü-
lők támogatták. Az edzők ezúton is köszö-

nik a segítséget. A Tenkes-kupán 47 csapat 
több mint 200 sportolója vett részt. A csíki 
sportolók három korosztályban U11, U13 
és U15 versenyeztek, és hét dobogós helyet 
sikerült elérniük. Eredmények: Sportklub: 
László Tamás (U13, 60 kg, 1. hely), Dobos 
Oszkár (U13, 41 kg, 5. hely), Orbán Sán-
dor (U15, 51 kg, 3. hely); Csíkszenttamás: 
Kosza Hanna (U11, 50 kg, 1. hely), Bíró 
Előd (U13, 30 kg, 1. hely), Márton Bene-
dek (U13, 38 kg, 2. hely), Márton Katin-
ka (U15, 40 kg, 2. hely), Antal Alexandra 
(U15, 57 kg, 3. hely).
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Mind a magyar, mind a román lab-
darúgó-válogatott sorsdöntő mér-
kőzések elé néz holnap, illetve 
jövő kedden. Mindkét együttes-
nek a maximális pontok begyűj-
tésére lesz szüksége ahhoz, hogy 
esélyük legyen kijutni a 2012-es 
Európa-bajnokságra.

darvas Attila
darvas.attila@hargitanepe.ro

Problémák sokaságával küsz-
ködik a román válogatott a 
két Európa-bajnoki selejtező 

előtt. Mutu és Tamaş válogatottból 
való kizárása még nem csendese-
dett el. A két meghatározó játékos 
mellett viszont az előzetes keretben 
helyet kapó Sânmărtean és Goian 
is kidőlt sérülés miatt. Továbbá 
olyan meghatározó játékosok, mint 
Raţ, Ştefan Radu, Marica vagy épp 
Stancu eddig nem kaptak játéklehe-
tőséget klubjaikban, így kérdéses, 
hogy mennyire tudnak „felpörög-
ni” a holnapi Luxemburg, illetve 
a jövő keddi Franciaország elleni 
mérkőzésekre, amelyek sorsdöntők 
lesznek Victor Piţurcă válogatottjá-
ra nézve.

A román válogatott amúgy 
sincs rózsás helyzetben, hiszen 
amennyiben legalább a második 
helyen akar továbblépni a csoport-
ból a rájátszásra, akkor a soron kö-
vetkező négy találkozót mind meg 
kell nyerje, hogy biztosítsa második 
helyét.

Igaz, lehetséges a körbeverés is 
a Fehéroroszország, Bosznia, Albá-
nia, Románia négyes között, amely 
igazán érdekessé tenné a csoportot. 
A D jelű csoportot az erőviszo-
nyok figyelembe vételével valószí-
nű a franciák nyerik. Egyre jobb fo-
cit játszanak Blanc érkezésével, így 
nem lehet nekik akadály az elsőség 
megszerzése.

D csoport
1. Franciaország 6 4 1 1 9–2 13
2. Fehéroroszo. 7 3 3 1 6–2 12
3. Bosznia 6 3 1 2 8–7 10
4. románia 6 2 2 2 8–6 8
5. Albánia 6 2 2 2 4–6 8
6. Luxemburg 7 0 1 6 1–13 1

A hátralévő mérkőzések: szep-
tember 2.: Luxemburg – Románia 

(20.30, Pro TV), Fehéroroszország 
– Bosznia (20.30), Albánia – Fran-
ciaország (22); szeptember 6.: Lu-
xemburg – Albánia (21.15), Bosz-
nia – Fehéroroszország (21.15), Ro-
mánia – Franciaország (21); október 
7.: Románia – Fehéroroszország, 
Bosznia – Luxemburg, Franciaor-
szág – Albánia; október 11.: Albá-
nia – Románia, Franciaország – 
Bosznia.

sérültek sokasága
a magyar oldalon
Létfontosságú meccset játszik 

holnap a magyar válogatott a Pus-
kás Ferenc Stadionban Svédország 
ellen. Ha a románokra azt mond-
tuk, hogy nem túl rózsás a helyzet 
náluk, akkor a magyar oldalon ez 
hatványozottan igaz. Három, a vá-
logatott szempontjából meghatáro-
zó játékos – Gera, Szalai, Dzsudzsák 
– sérülés miatt kénytelen kihagyni 
a találkozót. Ők hárman a selejtező 
során eddig a magyar gólok felét 
szerezték. Továbbá a védelemből 
kiesett Juhász és Vanczák, akik el-
tiltás miatt nem játszhatnak. Ilyen 
körülmények között Egervári Sán-
dor szövetségi kapitánynak nem 
könnyű megtalálnia az ideális kez-
dő tizenegyet, amely fel tudja venni 
a harcot a robusztus svédek ellen. A 
svéd oldalon sokáig úgy nézett ki, 
hogy Ibrahimovic is harcképtelen 
lesz a találkozóra, de az orvosok 
összerakták Milánóban, így a leg-
nagyobb veszélyforrás a pályán lesz. 

A svédektől egyébként csak Olof 
Mellberg dőlt ki a sorból.

A magyar–svéd párharccal dől 
el az E csoport második helyének 
sorsa. Amennyiben a svédek nyer-
nek, vagy döntetlent játszanak, 
akkor ők a második hely favoritjai. 
Magyar győzelem esetén fontos 
viszont még a gólarány is. Svéd-
országban 2–0 volt a házigazdák 
javára, így a magyarok legalább eny-
nyivel vagy többel kell győzzenek 
a továbbjutás érdekében – pont-
egyenlőség esetén az egymás elleni 
eredményeket nézik. Persze ahhoz, 
hogy a második hely meglegyen, a 
magyarok a hátralevő meccseket 
mind be kell húzzák.

E csoport
1. hollandia 6 6 0 0 21–5 18
2. svédország 6 5 0 1 20–6 15
3. Magyarország 7 4 0 3 18–13 12
4. Finnország 6 2 0 4 11–11 6
5. Moldva 6 2 0 4 7–9 6
6. san Marino 7 0 0 7 0–33 0

A hátralévő mérkőzések: szep-
tember 2.: Finnország – Moldva 
(18.30), Magyarország – Svédor-
szág (20.45), Hollandia – San Ma-
rino (21.30); szeptember 6.: Finn-
ország – Hollandia (20), Moldva – 
Magyarország (20.45), San Marino 
– Svédország (21.30); október 7.: 
Finnország – Svédország, Hollan-
dia – Moldva; október 11.: Svédor-
szág – Hollandia, Magyarország – 
Finnország, Moldva – San Marino.

ibrahimovicot nagyon nehéz lesz megfogni Fotó: mti.hu/archív

A Hargita Megyei Szabadidő-
sport Szövetség szeptember 
3-án (szombaton) hegyike-

rékpár-versenyt szervez a Hargitán, 
a Szeredai-strand környékén. A rajt 
és a cél egyaránt a Szeredai-strand 
lesz. Az érdeklődők személyazo-
nossági igazolvánnyal a verseny 

napján, a helyszínen nevezhetnek 
be 9–10 óra között. A rajt 10 órától 
lesz. A szervezők felhívják a részt-
vevők figyelmét, hogy a bukósisak 
használata kötelező. Bővebb infor-
mációkat a 0751–966037-es és a 
0746–814477-es telefonszámokon 
kaphatnak.

Hegyikerékpár-verseny


