
Miután a magyar labdarúgó-vá-
logatott, illetve a vele azonos 
világbajnoki selejtező csoport-
ban szereplő csapatok képvi-
selői nem tudtak megállapodni 
egymással a menetrendről, így 
a Nemzetközi Labdarúgó-szö-
vetség (FIFA) sorsolással ké-
szíti el a programot.

A Magyar Labdarúgó-szö-
vetség (MLSZ) honlapja 
arról számolt be hétfőn 

este, hogy az amszterdami, siker-
telen egyeztetésen magyar részről 
Egervári Sándor szövetségi ka-
pitány mellett Berzi Sándor, az 
MLSZ alelnöke, és Vági Márton, 
a szövetség főtitkára vett részt. 
A csoportellenfeleket, vagyis a 
hollandokat, a törököket, a romá-
nokat – Victor Piţurcă szövetségi 
kapitány, Ovidiu Costesin csapat-
menedzser és Kassai Adalbert, az 
FRF főtitkára –, az észteket és az 
andorraiakat szintén a szövetségi 
kapitányok, illetve a szövetségek 
vezetői képviselték.

A megbeszélés négy órán át 
tar tott, de nem sikerült megegyez-
niük a feleknek.

„Nincs megállapodás, pedig 
harmadik nekirugaszkodásra már 
közel jártunk a megegyezéshez – 
fogalmazott Egervári Sándor a tár-
gyalásokat követően. – Ez az utolsó 
tervezet számunkra már megfelelt 
volna, ám egyetlen mérkőzés miatt 
két csoportellenfelünk nem jutott 
dűlőre, így eredménytelenül zárult 
a nap. Most már a FIFA dönt, de 
egyelőre nem tudjuk, mikorra vár-
ható végleges program.”

A vb-selejtezők 2012. szep-
tember 7-én kezdődnek, az utol-
só játéknap 2013. október 15., a 
pótselejtezőket november 15-én 
és 19-én bonyolítják le.

A románok és a hollandok
a hunyók
Hollandia és Románia vitája 

miatt hiúsult meg az egyezség a 
2014-es labdarúgó-világbajnok-
ság D jelű selejtezőcsoportjának 
menetrendjéről. A románok 
március elején, az oranje június-
ban nem akart játszani, ezért lett 
eredménytelen az amszterdami 
megbeszélés.

„Ment a kötélhúzás, a romá-
nok nem akartak engedni, így 
elérték, hogy valószínűleg már-
cius elején is játszaniuk kell, azaz 
semmire sem jutottak. Az ilyen 
tárgyalásokon az intelligens és 
érett emberek meg szokták talál-
ni a megoldást, de ezúttal nem ez 
volt a helyzet, és mi semmit sem 
tehettünk” – mondta a holland 
szövetség honlapjának Bert van 
Marwijk szövetségi kapitány.

„Megegyeztünk a Románia 
– Hollandia meccs dátumáról, 
aztán kitalálták, hogy mégsem 
jó, mert a játékosaik a téli szünet 
után még fásultak – tette hozzá 
Bert van Oostveen, a holland szö-
vetség igazgatója. – Mi a Konfö-
derációs Kupa miatt nem tudunk 
játszani 2013 júniusában, de erre 
a románok már nem tudtak mit 
mondani. Sajnos nem igazán tár-
gyalóképesek, ezért mindegyik 
küldöttség csalódottan távozott.”

A Román Labdarúgó-szövet-
ség is nyilatkozatháborúba kez-
det. A szakszövetség honlapjának 
a román válogatott szövetségi 
kapitánya, Victor Piţurcă a követ-
kezőt nyilatkozta:  „Már a talál-
kozó előtt sikerült elvi egyezségre 
jutnunk a magyarokkal, a törö-
kökkel és az andorraiakkal, majd 
a helyszínen percek alatt megálla-

podtunk az észtekkel is. A hollan-
dok viszont ragaszkodtak ahhoz, 
hogy a Konföderációs Kupán 
való lehetséges részvételük miatt 
nekik 2013 júniusában ne kelljen 
játszaniuk. Mi viszont a júniusi 
két játéknapon legalább az egyik 
selejtezőt mindenképpen ellenük 
szerettük volna játszani. A hol-
landok ezzel szemben márciusban 
játszottak volna velünk, ami meg 
számunkra volt elfogadhatatlan 
szakmailag. Romániában tudni-
illik akkoriban kezdődik meg a 
tavaszi szezon a téli szünet után, 
ellenben a hollandokkal, akik-
nek labdarúgói ilyenkor abszolút 
játékban és formában vannak. 
Utolsó lehetőségként a hollan-
dok javasoltak nekünk egy olyan 
programot, amelyben az egyik 
válogatottas héten a magyarokat 
fogadtuk volna, míg négy nappal 
később a törökökhöz kellett vol-
na mennünk, majd ezt követné 
egy »könnyebb« párosmeccs, 
Andorra és Észtország ellen. Ez 
viszont edzőként szakmailag szá-
momra vállalhatatlan volt. Miu-
tán a hollandok következetesen 
elutasították, hogy júniusban ját-
szanak, nem sok választási lehe-
tőséget hagytak, egyáltalán nem 
vették figyelembe a tárgyalópart-
nerek érdekeit és javaslatait.”

Sport

Egymásnak estek a hollandok és a románok

Gól nélküli döntetlennel ért 
véget a román labdarúgó-
bajnokság első nagy rang-

adója, a Bukaresti Steaua – Bukaresti 
Rapid találkozó. A rangadó gyenge 
focit, de annál durvább végkifejletet 
hozott. A 67. percben egy ártat-
lannak tűnő szituációban Prepeliţă 
csúnyán becsúszott a Rapid háló-
őrébe, Comanba. Az esetet köve-
tően a vendégek játékosa, Alexa 
tettlegesen lépett fel a Steaua játé-
kosával szemben, ami után mind-
két játékosnak véget ért a mérkőzés. 
Tudor Alexandru játékvezető az 
esetnél még jóval több játékost is 
kiállíthatott volna, hiszen több po-
fon és ökölcsapás is „elcsattant”. A 
záró nap legnagyobb meglepetését 
viszont az Astra okozta, amely hazai 
környezetben egy góllal verte a FC 
Vasluit.

A 11. forduló eredményei: 
Medgyesi Gaz Metan – Sportul 
Studenţesc 3–1, Pandurii Târgu 
Jiu – Kolozsvári U 1–0, Nagysze-
beni Akarat – Concordia Chiajna 
1–0, Kolozsvári CFR – Ceahlăul 
Piatra Neamţ 2–1, Marosvásárhe-
lyi FCM – Galaci Oţelul 1–2, CS 
Mioveni – Petrolul Ploieşti 0–0, 
Bukaresti Dinamo – Brassói FC 
0–0, Astra Ploieşti – FC Vaslui 
1–0, Bukaresti Steaua – Bukaresti 
Rapid 0–0.

  1. Dinamo 11 8 2 1 25–5 26
  2. CFR 11 7 2 2 24–8 23
  3. Rapid 11 6 4 1 15–5 22
  4. Pandurii 11 6 3 2 18–11 21
  5. Kv-i U 11 6 3 2 16–9 21
  6. Astra 11 5 4 2 13–10 19
  7. Vaslui 11 5 2 4 16–10 17
  8. Steaua 11 4 4 3 13–10 16
  9. Oţelul 11 4 3 4 10–12 15
10. Medgyes 11 5 0 6 18–21 15
11. Petrolul 11 3 3 5 12–14 12
12. Brassó 11 3 3 5 9–11 12
13. Ceahlăul 11 2 4 5 8–16 10
14. Szeben 11 2 4 5 7–15 10
15. Vásárhely 11 1 5 5 12–17 8
16. Sportul 11 1 5 5 11–21 8
17. Mioveni 11 2 2 7 7–25 8
18. Chiajna 11 1 3 7 4–18 6

Románia-kupa
Tegnap délután két mérkőzéssel 

kezdetét vette a labdarúgó Románia-
kupa nyolcaddöntője. Medgyes az 
Astra II-vel, míg a bajnoki címvédő 
Galac Vásárhely ellen játszott. Ered-
mények: Medgyesi Gaz Metan – 
Astra Ploieşti II. 1–0, Galaci Oţelul 
– Marosvásárhely 2–1. A további 
műsor: ma: Pandurii Târgu Jiu – 
Brassói FC (16, Dolce Sport), Buka-
resti Dinamo – Gaz Metan Severin 
(20.45, Pro TV); holnap: Vaslui – 
Galaci Dunărea (16, Dolce Sport), 
Astra – Petrolul (17.30, Dolce 
Sport), Bukaresti Rapid – Otopeni 
(19, Sport.ro), Temesvári Poli – Bu-
karesti Steaua (20.45, Pro TV).

HollAnd–Román összeFéRHetetlenség

A FIFA dönt a vb-selejtező
programjáról
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Nulla foci, egy-egy pont
a rangadón
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> Kézilabda. A Hargita Megyei Ké-
zilabda-szövetség a férfibajnokság mellett 
elindítja a női pontvadászatot is a megyei 
kiírásban. Ezennel várja csapatok jelentke-
zését, a benevezési űrlap az szkc.ro oldalról 
letölthető. A nagy népszerűségnek örven-
dő férfibajnokság mellett a szervezők re-
mélik, hogy a női is hasonló sikereket hoz 
majd. A benevezett csapatok létszámától 
függően alakítják ki a versenykiírást. Be-
nevezni az office@szkc.ro e-mail címen 
lehet. A nevezési határidő november 3. 
Ezen a nap tartják a megbeszélő ülést is 
Székelyudvarhelyen, a Vásártér utca 12. 
szám alatt 17 órától.

> Aranylabda. A katalán Mundo 
Deportivo napilap információi szerint a 
spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnok-
ságban címvédő Barcelona tíz futballis-
tája is szerepel az ötven jelölt között a 
2011-es FIFA Aranylabdára. Az újság 
úgy tudja, hogy Lionel Messi, Andrés 
Iniesta, Xavi, Cesc Fabregas, Gerard 
Piqué, Carles Puyol, David Villa, 
Daniel Alves, Éric Abidal és Alexis 
Sánchez (igaz, a chilei játékos a hírek 
szerint elsősorban az Udinesénél nyúj-
tott teljesítménye alapján került be) 
neve is ott van az év legjobb futballistá-
jának járó díj hivatalos jelöltjei között. 

A Real Madridot öt labdarúgó képvise-
li a listán: Iker Casillas, Xabi Alonso, 
Cristiano Ronaldo, Mesut Özil és Sami 
Khedira nyerheti meg az elismerést. 
A katalán napilap nem hozta nyilvá-
nosságra mind az ötven jelölt nevét, 
de azért még jó néhány játékost meg-
említ: Bastian Schweinsteiger, Philipp 
Lahm, Mario Gómez, Thomas Müller, 
Franck Ribéry, Miroslav Klose, Wesley 
Sneijder, Robin van Persie, Arjen 
Robben, Rafael van der Vaart, Samuel 
Eto’o, Sergio Agüero, Luis Suárez, 
Diego Forlán, Javier Hernández, Wayne 
Rooney, Neymar, Antonio Di Natale.

> Teremlabdarúgás. Bajnoki mérkő-
zést játszott tegnap este a Székelyudvarhelyi 
SK teremlabdarúgó-csapata a Marosvá-
sárhelyi City’US ellen a pontvadászat 9. 
fordulójában. A hazai gárda az első fél-
időben már háromgólos hátrányba került 
(2–5), amit a mérkőzés végéig, bármeny-
nyire küzdött, nem tudott ledolgozni a 
bajnoki címvédővel szemben, és végül 
5–8-as vereséget szenvedett. A találkozót 
november 13-ról hozták előre a City’US 
európai kupaszereplése miatt. Eredmény: 
Székelyudvarhelyi SK – Marosvásárhelyi 
City’US 5–8 (2–5) /az SK gólszerzői: 
Mihály 2, Birtalan, Szabó, Szőcs/.hí
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