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A szakember kiemelte: hat 
nap alatt két hosszabbítá-
sos mérkőzést játszot-

tak – a nyolcaddöntőben a dán, 
a negyeddöntőben a házigaz-
da orosz együttest búcsúztatták 
tizenegyespárbajban –, ami ösz-
szesen 240 percnyi játékidőt jelent. 
„Mindent megteszünk annak érde-
kében, hogy frissek legyünk, biztos 
vagyok abban, hogy az Anglia elle-
ni mérkőzésre találunk energiát” 
– nyilatkozta Dalic. Az ellenfél csa-
patát erősíti Harry Kane, aki gól-
erős formáját a vb-re is megőrizte, 
jelenleg vezeti a góllövőlistát. A hor-
vátok azonban nem aggódnak, hogy 
ezúttal a Tottenham klasszisát kell 
semlegesíteniük. „Minden tisztele-
tünk Kane-é, aki már hat gólt szer-
zett a vb-n, de mi már megállítottuk 
Lionel Messit és Christian Eriksent 
is, remélem, őt is sikerül” – mond-
ta Dalic, aki bízhat abban, hogy a 
horvát védelem oszlopa, a Liver-
poolban légióskodó Dejan Lovren 
már szerzett ehhez elég szemé-
lyes tapasztalatot is. A horvátok 
erős középpályájukra is alapozhat-

nak, amelyben Luka Modric és Ivan 
Rakitic kap főszerepet.

Bizakodó angolok

Ashley Young, az angolok vé-
dője elmodta, hogy egyetlen játé-
kostársának sincs kétsége afelől, 
hogy bejutnak a döntőbe. „A saját 
történetünket mi magunk írjuk” 
– mondta a Manchester United já-
tékosa. Hozzátette: a csapat és a 

szakmai stáb tagjai is hisznek a 
győzelemben, amelyhez megfe-
lelő akaraterővel és magabiztos-
sággal rendelkeznek. Eric Dier, a 
Tottenham középpályása szerint 
a siker fogalmát nehéz meghatá-
rozni, ő viszont csapattársai nevé-
ben is nyilatkozva kijelentette: az 
elődöntőbe jutást önmagában még 
nem tekintik annak. „Mi még éhe-
sek vagyunk, és ennél is többre vá-
gyunk. Remélhetőleg ezt a pályán 

is meg tudjuk mutatni” – nyilatkoz-
ta a labdarúgó. Hangsúlyozta: a 
siker reményében minden angol já-
tékos kész alárendelni egyéni am-
bícióit a csapat érdekeinek, mert 
előbbivel ellentétben csak utóbbi 
segítheti őket a diadalhoz. 

A Horvátország–Anglia elődön-
tőt romániai idő szerint ma es-
te 9 órától rendezik a moszkvai 
Luzsnyiki Stadionban, a találko-
zó játékvezetője a török Cuneyt 

Cakir lesz. A vesztes szombaton 
a bronzmérkőzésen, a győztes 
vasárnap a döntőben játszhat. A 
Franciaország–Belgium elődöntő 
tegnap késő este, lapzárta után 
fejeződött be.

Ma este kialakul a döntő az oroszországi világbajnokságon

A fáradtságtól tartanak a horvátok

Magabiztos együttes. Kétszer nyertek büntetőpárbajt ezen a vébén a horvátok

A tippverseny
támogatója:

Zlatko Dalic, az orosz-

országi világbajnoksá-

gon elődöntős horvát 

labdarúgó-válogatott 

szövetségi kapitánya 

szerint csapatának 

problémát jelenthet a 

ma esti, Anglia elleni 

találkozón a fáradtság.

Mind a három magyar labdarú-
gócsapat ezen a héten kezdi meg 
szereplését az Európa Ligában, 
a selejtezők első fordulójában. A 
második számú kupasorozatban 
a Budapest Honvéd ma délután 
a macedón Rabotnicki otthoná-
ban játszik, míg csütörtökön a 
Ferencváros az izraeli Makkabi 
Tel-Aviv gárdáját fogadja, az Új-

pest FC az azeri Neftci együtte-
séhez látogat Bakuba, a román 
Viitorul Ovidiu pedig a luxembur-
gi Racing Union otthonában lép 
majd pályára. Íme, a műsor.

Ma: Rabotnicki (macedón)–
Budapest Honvéd, Szkopje 18.30 
óra (Tv: Duna World).

Holnap: Neftci (azeri)–Újpest 
FC, Baku, 20.00 (Tv: Duna World), 

Ferencváros–Makkabi Tel-Aviv 
(izraeli), 20.00 (Tv: M4 Sport) és 
Racing FC (luxemburgi)–Viitorul 
Ovidiu, Luxembourg, 21.00.

A román FCSB a selejtezők má-
sodik körében, a harmadik ro-
mán csapat, a Craiovai U pedig 
csak a 3. selejtező körében 
kapcsolódik be az Európa Liga 
küzdelmeibe.

Nagyüzem az Európa Ligában

A jégkorongblog.hu internetes 
szakportál beszámolója szerint 
négy kapus, tíz hátvéd és tizen-
öt csatár van a Brassói Corona 
jégkorongcsapatánál, amely a ro-
mán bajnokság, illetve az Erste 
Liga szeptemberi rajtjára készül. 
A 29 fős keretből 14 játékos csí-
ki születésű vagy csíki nevelé-
sű. Íme, a Brassó csíki játékosai: 
Tőke Zoltán, Béres Szilárd (ka-
pusok), Bors Huba Ferenc, Nagy 
István (hátvédek), Molnár Zoltán, 
Molnár Zsombor, Mihály Árpád, 
Zsók Levente, Trancă Dániel, Mi-

hály Ede, Bíró Ottó, Bíró Gergő, 
Bíró Mátyás és Péter Balázs (csa-
tárok). A Corona idegenlégiósai: 
Craig Cescon (hátvéd, kanadai), 
Cody Carlson (kanadai, hátvéd), 
Garrett Clarke (kanadai, hátvéd), 
Jereme Tendler (kanadai, csa-
tár), Mikael Lidhammar (svéd, 
csatár) és Henrik Nielsen (dán, 
csatár). A barcasági gárda edzői: 
Greg Lindqvist (svéd) és Mari-
us Trandafir. A szeptemberben 
kezdődő Erste Ligában a Brassó 
mellett Erdélyből a Csíkszeredai 
Sportklub és a Gyergyói HK indul.

Tizennégy csíki a CoronánálTour de France

A BMC csapata nyer-
te meg a Tour de France 3. 
szakaszán megrendezett 
csapatidőfutamot, az összetett 
versenyben a belga Greg Van 
Avermaet vette át a vezetést. 
A címvédő Chris Froome-ot 
soraiban tudó Team Sky csak 
négy másodperccel maradt el 
a BMC-től, az első szakaszon 
bukó brit hátránya így 55 má-
sodperc összetettben. Tegnap 
délután a La Baule és Sarzeau 
közötti 195 km-es szakasz várt 
a mezőnyre.

Luis Enrique az új spanyol kapitány

A Barcelona korábbi játékosát és edzőjét, Luis Enriquét nevezték 
ki Spanyolország labdarúgó-válogatottja szövetségi kapitányá-
vá. A 48 éves szakember 2020-ig szóló szerződést írt alá. Luis 
Enrique azt a Fernando Hierrót váltja, aki az oroszországi világbaj-
nokság idején megbízott edzőként irányította a nyolcaddöntőben 
búcsúzó spanyol csapatot.

Babos Tímea párosban negyeddöntős

Babos Tímea és társa, a francia Kristina Mladenovic negyeddön-
tőbe jutott a wimbledoni teniszbajnokság női páros versenyében. 
Az elsőként rangsorolt duó a Kirsten Flipkens, Monica Niculescu 
belga, román egységet győzte le két szettben, 63 perc alatt a 
nyolcaddöntőben. Az már a meccs előtt eldőlt, hogy jövő hétfőtől 
Babos vezeti a páros világranglistát. Sem a nőknél, sem a férfiaknál 
magyar felnőtt teniszező még sosem állt az általában hetente frissülő 
WTA-rangsor élén. Eredmény, női páros, nyolcaddöntő: Babos Tímea, 
Kristina Mladenovic (magyar, francia, 1.)–Kirsten Flipkens, Monica 
Niculescu (belga, román, 13.) 6:3, 6:4.

Del Potro lesz Nadal következő ellenfele

Juan Martín del Potro négy szettben legyőzte Gilles Simont 
a wimbledoni teniszbajnokság nyolcaddöntőjében, így a ne-
gyeddöntőben ő lesz Rafael Nadal ellenfele. Férfi egyes, 
nyolcaddöntő: Del Potro (argentin, 5.)–Simon (francia) 7:6, 
7:6, 5:7, 7:6. A negyeddöntő párosítása: Federer (svájci, 1.)–An-
derson (dél-afrikai, 8.), Raonic (kanadai, 13.)–Isner (amerikai, 9.), 
Djokovics (szerb, 12.)–Nisikori (japán, 24.) és Del Potro (argentin, 
5.)–Nadal (spanyol, 2.).

FOTÓ: AGERPRES




