
A Videoton az észt főváros-
ban vendégeskedett, ahol 
megnyugtató előnyt ért el 

a Nomme Kalju ellen, 3–0-ra győ-
zött, így nagymértékben eldön-
tötte a továbbjutás sorsát. Ezzel 
szemben a Ferencváros rend-
kívül nehéz helyzetbe került, 
mivel otthon 4–2-es vereséget 
szenvedett a dán Midtjyllandtól. 
Pedig kiválóan kezdtek a zöld-
fehérek, az első félidőben még 
2–0-ra is vezettek, ám a játék-
rész hajrájában egy hazai ki-
állítás miatt a dánok éltek az 
emberelőnnyel, és szünet után 
két büntetőgóljuknak is köszön-
hetően megfordították a mér-
kőzést. Kétgólos vereségével a 
Ferencvárosnak hatalmas bra-
vúr kellene az idegenbeli visz-

szavágón, amelyet ezen a héten 
csütörtökön játszanak.

Romániába látogat 
az AC Milan és az Athletic Bilbao

A 2. selejtezőkör első mérkő-
zéseinek lejártával az Európai 
Labdarúgó-szövetség (UEFA) 
pénteken elkészítette a 3. selej-
tezőkör párosításait. Tovább-
jutása esetén az Astra Giurgiu 
az ukrán Olekszandriával mér-
kőzik meg, a Videoton követke-
ző ellenfele a francia Girondins 
Bordeaux lesz, míg a Ferencvá-
ros a lengyel Arka Gdyniával ta-
lálkozhat. Nehéz feladat vár két 

román csapatra, amelyek a kö-
vetkező körben csatlakoznak 
a sorozathoz, hiszen nagyne-
vű ellenfeleket kaptak: a CS U 
Craiova az olasz AC Milant, a Bu-
karesti Dinamo pedig a spanyol 
Athletic Bilbaót. A párharcok el-
ső mérkőzéseit július 27-én, a 
visszavágókat egy héttel később, 
augusztus 3-án rendezik.

Kedvező sorsolás 
a Bajnokok Ligájában

A ciprusi APOEL Nicosziával 
vagy a luxemburgi Dudelange 
együttesével (az első mérkőzést 
az APOEL nyerte 1–0-ra) játszik 

a román bajnok FC Viitorul a 
Bajnokok Ligája 3. selejtezőkö-
rében – derült ki az ugyancsak 
pénteken tartott sorsoláson. A 
magyar bajnok Budapest Hon-
véd – amely az első mérkőzés 
után 2–1-es hátrányban van a 
Hapoel Beer-Sevával szemben 
– amennyiben kiejti izraeli el-
lenfelét, a következő körben a 
litván Zalgiris Vilnius vagy a 
bolgár Ludogorec Razgrad (az 
első meccsen a Zalgiris 2–1-re 
győzött) csapatával játszik. A 
nem bajnokok ágán a Bukaresti 
FCSB is megismerte ellenfelét, 
a cseh Viktoria Plzennel talál-
kozik. Az első mérkőzéseket 

július 25-én és 26-án, a vissza-
vágókat egy héttel később, au-
gusztus 1-jén és 2-án játsszák.

Labdarúgó Európa Liga, 2. 
selejtezőkör, odavágó: Astra 
Giurgiu–Zira (azeri) 3–1 (1–1), 
gólszerzők: Ioniță (32.), Dandea 
(55.), Le Tallec (74.), illetve 
Szadigov (34.), Nomme Kalju 
(észt)–Videoton 0–3 (0–1), gsz.: 
Pátkai (8.), Scepovic (47., 74., 
mindkettőt 11-esből), Ferenc-
város–Midtjylland (dán) 2–4 
(2–1), gsz.: Botka (22.), Varga R. 
(42.), illetve J. Poulsen (45+1. 
és 67., mindkettő 11-esből, 61.), 
Onuachu (90.).
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Közel a továbbjutáshoz az Astra és a Videoton

Belehúztak a román csapatok

Varga Roland szabadrúgásgólja. Ekkor még 2–0-ra vezetett a Fradi, a rémálom ezután jött

A nyáron jelentősen 

átalakult Astra Giurgiu 

hazai pályán kétgólos 

sikerrel mutatkozott 

be a labdarúgó Európa 

Liga 2. selejtezőköré-

ben. Múlt csütörtök 

este biztató játékkal, két 

pontrúgásból szerzett 

góllal 3–1-re nyert az 

azerbajdzsáni FK Zira 

ellen, ezzel nagy lépést 

tett a továbbjutás felé.

Sportesemények a televízióban
14.00 Tenisz, WTA-torna, Bucharest Open, 1. nap (Digi Sport 2) 
18.30 Labdarúgás, 1. Liga, 1. forduló: FC Viitorul–Medgyesi Gaz Metan 
(Digi Sport 1, Dolce Sport 1, Look TV)
19.00 Női labdarúgás, Európa-bajnokság, B csoport, 1. forduló: 
Olaszország–Oroszország (Eurosport 2)
21.00 Labdarúgás, 1. Liga, 1. forduló: FC Botoșani–Kolozsvári CFR 
(Digi Sport 1, Dolce Sport 1, Look TV)
21.45 Női labdarúgás, Európa-bajnokság, B csoport, 1. forduló: 
Németország–Svédország (Eurosport 2)

Vizes-világbajnokság, Budapest:

11.00 Műugrás, női 3 m szinkron, selejtező (M4 Sport, Eurosport 2)
13.10 Férfi vízilabda, B csoport, 1. forduló: Franciaország–Olaszország  (M4 Sport)
14.00 Műugrás, férfi 10 m szinkron torony, selejtező (Eurosport 2)
14.30 Férfi vízilabda, C csoport, 1. forduló: Spanyolország–Görögország (M4 Sport)
17.00 Műugrás, női 3 m szinkron, döntő (M4 Sport, Eurosport 2)
14.30 Férfi vízilabda, C csoport, 1. forduló: Szerbia–Dél-Afrika (M4 Sport)
19.30 Műugrás, férfi 10 m szinkron torony, döntő (M4 Sport, Eurosport 2)
21.10 Férfi vízilabda, B csoport, 1. forduló: Ausztrália–Magyarország (M4 Sport)
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Muguruza a női bajnok Wimbledonban

A spanyol Garbine Muguruza nyerte meg a  wimbledoni tenisz-
bajnokságot a nők egyéni versenyében, miután a szombati dön-
tőben két szettben, 7:5, 6:0 legyőzte az ötszörös bajnok amerikai 
Venus Williamst. Sikerével a világranglistán a top 5 környékére 
jutott Muguruza pályafutása negyedik tornagyőzelmét szerez-
te, egyben második Grand Slam-trófeáját gyűjtötte be. A férfiak 
egyes döntőjét tegnap lapzártánk után játszották a svájci Roger 
Federer és a horvát Marin Cilic között. Román érdekeltségű 
döntőt is rendeztek hétvégén Wimbledonban, párosban Monica 
Niculescu a tajvani Csan Hao-Csing  oldalán Grand-Slam bajnok 
lehetett volna, azonban a szombati fináléban egyértelműen, 
egy játékot sem nyerve 6:0, 6:0-ra vesztettek az esélyesebb 
Jekatyerina Makarova és Elena Vesnyina alkotta orosz duóval 
szemben.

A címvédő Budapest Hon-
véd győzelemmel kezdett a lab-
darúgó NB I. új szezonjában: 
a múlt hét végi nyitóforduló-
ban 2–0-ra múlta felül a ven-
dég Szombathelyi Haladást. 
Ugyancsak a szombati játék-
napon a Mezőkövesd Debre-
cenben szerezte meg a három 

pontot, míg a Paks és az Újpest 
döntetlent játszottak. Labdarú-
gó NB I., 1. forduló: Budapest 
Honvéd–Szombathelyi Hala-
dás 2–0 (1–0), gólszerzők Bobál 
(30.), Lanzafame (89.); Paksi FC–
Újpest FC 2–2 (1–1), gólszerzők 
Szakály (16.), Papp (48.), illetve 
Pauljevic (15.), Windecker (68.); 

Debreceni VSC–Mezőkövesd 
FC 1–2 (0–0), gólszerzők Fe-
renczi (76.), illetve Gohér (63.), 
Hudák (93.). A Vasas FC–Di-
ósgyőri VTK, a Videoton FC–
Balmazújvárosi Balmaz és a 
Ferencvárosi TC–Puskás Aka-
démia találkozók lapzártánk 
után értek véget.

Győzelemmel kezdett a Honvéd

A CS U Craiova nyerte a lab-
darúgó 1. Liga új idényének 
nyitómérkőzését, az oltyán 
együttes 2–0-ra verte a sok kül-
földi leigazolt játékossal szin-
te teljesen átalakult Jászvásári 
CSM Polit. A Temesvári ACS Poli 
egy góllal győzött a Concordia 
Chiajna pályáján. Ploiești-en a 
házigazdának számító, a má-
sodosztályt megnyerő, újonc 

Bukaresti Juventus háromgó-
los vereséggel mutatkozott be 
az élvonalban a favorit Dina-
mo ellen. Labdarúgó 1. Liga, 1. 
forduló: CS U Craiova–Jászvá-
sári CSM Poli 2–0 (1–0), gólszer-
zők Băluță (42.), Gustavo (50.); 
Concordia Chiajna–Temesvá-
ri ACS Poli 0–1 (0–0), gólszerző 
Bîrnoi (50.); Bukaresti Juven-
tus–Bukaresti Dinamo 0–3 (0–

1), gólszerzők Rivaldinho (32.), 
Nascimento (66.), Nedelcearu 
(90+3.). Az Astra Giurgiu–Sep-
siszentgyörgyi Sepsi OSK és a 
Bukaresti FCSB–FC Voluntari 
találkozók lapzártánk után ér-
tek véget. Ma rendezik az FC 
Viitorul–Medgyesi Gaz Metan 
(18.30) és az FC Botoșani–Ko-
lozsvári CFR (21.00) mérkőzé-
seket.

A Dinamo fölényesen verte az újoncot

Michael Matthews nyerte 
meg a Tour de France ország-
úti kerékpáros-körverseny 14. 
szakaszát, amelyen a címvé-
dő Chris Froome összetettben 
visszavette a vezetést Fabio 
Arutól. Eredmények, 14. sza-
kasz, Blagnac–Rodez (181.5 

km):  1 .  Michael  Matthews 
(ausztrál, Sunweb) 4 óra 21:56 
perc, 2. Greg Van Avermaet 
(belga, BMC Racing) azonos 
idővel, 3. Edvald Boasson Ha-
gen (norvég, Dimension Da-
ta) 1 mp hátrány. Az összetett 
élcsoportja: 1. Chris Froome 

(brit, Sky) 59 óra 52:09 perc, 2. 
Fabio Aru (olasz, Asztana) 19 
mp hátrány, 3. Romain Bardet 
(francia, AG2R La Mondiale) 
23 mph. 

A 104. Tour de France-on a 
július 23-i párizsi befutóig 3540 
kilométert teljesít a mezőny.

Froome visszavette a sárga trikót




