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Az európai kupaso-

rozatokba jutott ösz-

szes magyarorszá-

gi labdarúgócsapat ér-

dekelt lesz a Bajno-

kok Ligája- és az Euró-

pa Liga-selejtezők mai 

sorsolásán. Romániá-

ból most még csak az 

Astra neve kerül bele a 

kalapba.

Alighogy lezárult a tavalyi 
labdarúgószezon, már a 
2017–2018-as idény kerül 

főszerepbe Európában, ahol a 
Bajnokok Ligájában és az Euró-
pa Ligában is ma sorsolják ki a 
selejtezők első és második for-
dulójának párosításait.

A BL-selejtezők első köré-
ben még csak tíz csapat kezd, 
és különösen rangos mérkő-
zésekre nincs kilátás a mál-
tai, örmény, gibraltári, észt 
vagy a koszovói bajnokot fel-
vonultató mezőnyben. Az öt 
továbbjutóhoz viszont a má-
sodik körben már olyan ala-
kulatok csatlakoznak, mint a 
skót Celtic, az osztrák Salz-
burg, a dán Koppenhága FC, 
a bolgár Ludogorec, a lengyel 
Varsói Legia,  a fehérorosz 
BATE Boriszov, a horvát bajnok 
Rijeka, a szlovén Maribor vagy 
a szerb Partizan, és persze a 

magyar bajnok Budapest Hon-
véd. Utóbbi, mint ismeretes, a 
holland Erik van der Meer ve-
zetőedző irányítása alatt kezd-
te meg a felkészülést, azzal a 
céllal, hogy jövőre is európai 
szereplést érő helyen zárják 
az élvonalbeli pontvadászatot. 
„A Bajnokok Ligája egy nagyon 
nehéz sorozat, ahol a csoport-
körbe bejutni kicsi az esély, de 
sansz mindig van” – fűzte hoz-
zá a hivatalos honlapjukon a 
szakember, akinek a kereté-
ben eddig a másodosztályból 
érkezett Deák István jelenti az 
újdonságot. Továbbjutása ese-
tén a Honvéd a harmadik kör-

be jut, ahol már a román baj-
nok Viitorul és a második he-
lyezett FCSB is csatlakozni fog 
a sorozathoz.

Romániai csapatok az Euró-
pa Liga első körében sem lesz-
nek érintettek, a Ferencváros, 
a Videoton és a Vasas viszont 
azon száz klub között szere-
pel, amelyek már az első kör-
ben pályára lépnek. Erre legin-
kább a Thomas Doll által edzett 
budapesti „zöld-fehérek” ké-
szülnek olyan érkezőkkel, mint 
például Priskin Tamás, Bőle 
Lukács vagy éppen az uruguayi 
Fernando Gorriarán. Legutóbb 
a holland Heerenveen nigéri-

ai–magyar hátvédjét, Otigba 
Kennethet szerződtették le. 
A székesfehérváriak egyelő-
re a Gyirmótról távozó Tamás 
Krisztiánnal egyeztek meg, 
míg az angyalföldiek a cseh Vít 
Benessel erősítettek.

Persze a nyári átigazolási 
szezon még csak most kezdő-
dött, és a bajnoki rajtokig is még 
sok idő van, ugyanakkor az Eu-
rópa Ligában az első selejtező-
kör első mérkőzését már júni-
us 29-én lejátsszák, a visszavá-
gók pedig július 6-án lesznek. 
Az innen továbbjutó alakulatok-
hoz csatlakozik majd a Giurgiui 
Astra, de a török Galatasaray, 

a horvát Hajduk Split és a hol-
land Utrecht is a július 13-án 
és 20-ánrendezendő második 
selejtezőkör a mezőnyét erősí-
ti majd.

A BL első kvalifikációs sza-
kaszát június 26-27-én és júli-
us 4-5-én rendezik, majd a má-
sodik kör július 11-12-én, vala-
mint 18-19-én lesz. A két klub-
torna harmadik kvalifikáci-
ós szakaszának sorsolását jú-
lius 14-én tartják, ugyancsak 
Nyonban. Ma egyébként romá-
niai idő szerint 13 órától kezdő-
dik az UEFA-honlapján online 
követhető esemény.  
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Ma sorsolnak a labdarúgó Bajnokok Ligája és az Európa Liga selejtezőiben

Szezonrajtot fújnak Európában

A Ferencváros kupagyőztesként várhatja az Európa Liga startját
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Magyar bronzérem a minifociban

Bronzérmes lett a magyar 
együttes a csehországi Brnóban 
megrendezett kispályás labda-
rúgó Európa-bajnokságon. Az 
esemény honlapja szerint a ro-
mánok elleni szombati helyosz-
tón nem született gól a kétszer 
húszperces összecsapáson, így 
szétlövés döntött, amelyben a 
magyarok 3-2-re bizonyultak 
jobbnak. Az első helyért meg-
rendezett találkozón a rendes 

játékidő hajrájában büntetőt 
rontó Oroszország szétlövés 
után legyőzte a házigazdát. A 3. 
helyért: Magyarország–Romá-
nia 0–0 – szétlövéssel: 3–2. A 
döntőben: Oroszország–Cseh-
ország 1–1 – szétlövéssel: 3–2.

A legfontosabb tudnivalók a 
minifutballról: a rendes játék-
idő a futsalhoz hasonlóan két-
szer 20 perc, de ebben a sport-
ágban futóórával játszanak, te-

hát az óra nem áll meg, ha a lab-
da elhagyja a játékteret. A pálya 
mérete 46x26 méter, a kapu 4x2 
m-es, a borítás műfű. Egy csa-
patból egy időben öt mezőnyjá-
tékos plusz a kapus van a pá-
lyán. A cserélések száma kor-
látlan. A két félidő között öt 
perc a szünet. Ha a rendes já-
tékidőben nem születik döntés, 
azonnal nyolcméteresek követ-
keznek.

Ünneplő magyarok: Romániát győzték le a bronzért

Háromgólos előnyben a KSE

Nyolcaddöntőben a magyarok

Telt ház előtt, esős időben 
rendezték meg szombaton dél-
után Maroshévízen a román 
labdarúgó 3. Ligába jutásért 
zajló osztályozó első mérkő-
zését, ahol Hargita megye baj-
nokcsapata, a Maroshévízi Pro 
Mureșul Kovászna megye baj-
noka, a Kézdivásárhelyi SE 
együttese ellen lépett pályára. 
A találkozón a vendégek aka-
rata érvényesült, a több gól-
helyzetet kialakító háromszé-
kiek sima, 3–0-ás győzelmet 
arattak. A mérkőzés utolsó fe-
lében a házigazdáktól két já-
tékost kiállítottak, Bor a 75., 
Maximiuc pedig a 84. percben 
kapta meg a második sárgala-

pot. Az eredmény: Maroshévízi 
Pro Mureșul–Kézdivásárhelyi 
SE 0–3 (0–0). Gólszerzők: Babei 
(87. és 90. perc), Kurtuly (74.).

Maroshévíz :  Petrescu –  
Bor,  Dolhescu, Maximiuc, 
Ungureanu, Crăciun (Covrig, a 
80. perctől), Kercsó, Tararache 
T., Újlaki, Tararache S., Ciocania 
(Stan, 75.).

Kézdivásárhely: Bunduc – 
Olah (Fozocoș, 68.), Bukur, 
Tankó (Vulcan, 87.),  Tom-
pa, Albu (Gáll, 39.), Gazda, 
Cășineanu, Gajdó G. (Gajdó T., 
82.), Babei, Kurtuly.

A visszavágóra szombaton, 
június 24-én 17.30 órától kerül 
sor Kézdivásárhelyen.

Szombaton, a női kosárlab-
da Európa-bajnokság máso-
dik fordulójában a magyar vá-
logatott nagy csatában legyőz-
te a cseheket, így már biztosan 
továbbjut csoportjából. Ered-
mények, A csoport, 1. fordu-
ló: Spanyolország–Magyaror-
szág 62:48 (18:8, 12:13, 13:10, 
19:17), Ukrajna–Csehország 
59:47, Magyarország–Csehor-
szág 74:70 (24:20, 14:18, 17:12, 
19:20), Spanyolország–Ukrajna 
76:54. Az állás: 1. Spanyolor-

szág 4 pont, 2. Magyarország 3 
(122:132), 3. Ukrajna 3 (113:123), 
4. Csehország 2.

A magyar csapat ma 13.30-
kor az ukránokkal találkozik, 
akiknek szintén egy győzel-
mük és egy vereségük van. A 
kvartett győztese – várhatóan 
a spanyol együttes – közvetle-
nül a prágai negyeddöntőbe jut, 
a második és harmadik helye-
zett kedden nyolcaddöntőt ját-
szik Királyváradon, az utolsó 
pedig befejezi szereplését.




