
Élvonalbeli labdarúgó-mérkő-
zéseket rendeznek a következő 
hétvégétől kezdődően a maros-
vásárhelyi Trans Sil stadionban. 
Az 1. ligába feljutott Nagyszebe-
ni Hermannstadt ugyanis a sze-
zon kezdetén nem játszhat saját 
stadionjában, amely még egy ide-
ig felújítás alatt áll. 

A nagyszebeni klub vezetősége 
így új helyszínt kellett keressen, 
ahol a csapat „hazai” meccse-
it rendezheti. Miután elutasí-
tó választ kaptak a szomszédos, 
szintén élvonalbeli Medgyesi 
Gaz Metantól, a gyulafehérvári 
és brassói stadionok pedig nem 
alkalmasak 1. ligás meccsek 
lebonyolítására, így esett a vá-
lasztás Marosvásárhelyre, ahol 
megfelelő körülmények adottak. 
Minden bizonnyal négy-öt mér-
kőzést játszik majd a Sziget utcá-
ban a Hermannstadt, amelynek 
a nyitófordulóban július 21-én, 
szombaton 18 órától a Sepsi-
szentgyörgyi Sepsi OSK lesz az 
ellenfele.
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A TIPPVERSENYT TÁMOGATTÁK:

Ellenfélre várt Francia-

ország válogatottja, 

amely elsőként jutott be 

az oroszországi labda-

rúgó világbajnokság 

döntőjébe, miután a 

keddi, szentpétervári 

elődöntőben 1–0-ra 

legyőzte Belgiumot. 

A kiegyensúlyozott összecsa-
páson sokáig nem született 
találat, bár az első félidő-

ben mindkét fél előnyhöz jutha-
tott volna. A gól nélküli első félidő 
után a franciák győztes, és egy-
ben a továbbjutó kilétéről döntött 
gólját a Barcelona védője, Samuel 
Umtiti szerezte az 51. percben, 
amikor egy szögletet követően 
fejjel volt eredményes. A vb eddi-
gi legeredményesebb csapatának 
számító belgák pedig ezúttal nem 
találták az egyenlítő gólig vezető 
útat, hiába voltak meg a lehetősé-
geik erre, míg a franciák a végén 
nagyobb különbséggel is nyerhet-
tek volna. 

A mérkőzés után Didier  
Deschamps, a franciák szövetsé-
gi kapitánya természetesen elé-
gedetten nyilatkozott: „Nagyon 
boldog vagyok, elsősorban a játé-
kosok miatt. Fiatalok, de a hoz-

záállásuk példaértékű. Sokat 
dolgoztunk, legfőképpen véde-
kezésben. A vége előtt nagyobb 
előnyt is kialakíthattunk volna, 
de így is óriási büszkeséget ér-
zek” – mondta a 1998-as világbaj-
nok csapat kapitánya. Hozzátette, 
a döntőre nagyon fel kell készülni-
ük, ami nem lesz egyszerű, hiszen 
még mindig benne van a játéko-
sokban, mi történt két éve” – utalt 
a portugálok ellen hazai pályán el-
veszített Európa-bajnoki döntőre.

Roberto Martinez a belgák ka-
pitánya érthetően csalódott volt. 
„Sajnos a különbséget egy rögzí-
tett szituáció jelentette. Kiegyen-
lített meccs volt, az ellenfélnek 

volt szerencséje, de a labdarú-
gásban nyersz vagy vesztesz. De 
ha vesztesz, így kell veszíteni” 
– mondta a spanyol szakember. 
„Csak egy szöglet, ami döntött, 
egy apróság. Ennek ellenére sze-
retnénk mindent megtenni a 
bronzmeccsen. A játékosok hi-
hetetlen módon koncentráltak, 
megérdemlik, hogy pozitív él-
ménnyel fejezzék be a tornát” – 
fogalmazott Martinez.

Továbbjutásával Franciaor-
szág története során harmad-
szor játszhat világbajnoki döntőt: 
ezt megelőzően 1998-ban ha-
zai pályán győzött Brazília el-
len, 2006-ban pedig 11-esekkel 

veszített Olaszországgl szem-
ben. A vasárnapi, moszkvai dön-
tőben a franciák ellenfele Anglia 
vagy Horvátország lesz, amelyek 
a második elődöntőben szerdán 
lapzártánk után találkoztak. A 
belgák pedig még így is felülmúl-
hatják eddigi legjobb eredményü-
ket a vb-n, az 1986-os negyedik 
helyüket, amennyiben győznek a 
szombati bronzmérkőzésen.

 HORVÁTH BÁLINT OTTÓ

Tizenkét év elteltével újra a világbajnoki cím kapujában

Harmadszor döntőben a franciák

Umtiti döntőbe „fejelte” a francia válogatottat

FOTÓ: FIFA

14.00 Országúti kerékpár, Tour de 
France, Franciaország, 6. szakasz 
(Eurosport 1)

15.00 Tenisz, Grand Slam-torna, Wimb-
ledon, Egyesült Királyság, elődön-
tő (Eurosport 2)

Sportesemények a televízióban

Döntetlen Luxemburgban
A magyar bajnok Mol Vidi FC 

1–1-es döntetlent játszott a lu-
xemburgi Dudelange otthonában 
kedden a labdarúgó Bajnokok Li-
gája első selejtezőkörének odavá-
góján. A nemrég „névkeresztelőn” 
átesett magyar együttes szünet 
előtt szerzett vezetést a korábbi 
válogatott, Huszti Szabolcs góljá-
val, majd a hazaiak negyedórával 
a vége előtt egyenlítettek. Ezzel 

a döntetlennel a Mol Vidi komoly 
esélyes a továbbjutásra a jövő 
kedden Felcsúton rendezendő 
visszavágón. Ugyancsak a keddi 
játéknapon a Drita–Malmö pár-
harc első, koszovói összecsapása 
a vendégek 3–0-ás győzelmével 
ért véget, így a román bajnok Ko-
lozsvári CFR-re minden bizony-
nyal svédországi kiszállás vár a 
második selejtezőkörben.

Labdarúgó Világbajnokság, Oroszország, elődöntő:
Franciaország–Belgium  1–0 (0–0)
Gólszerző: Umtiti (51.)
Franciaország: Lloris – Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez – Mbappé, 
Pogba, Griezmann, Kante, Matuidi (Tolisso, 86.) – Giroud (Nzonzi, 85.). 
Szövetségi kapitány: Didier Deschamps
Belgium: Courtois – Alderweireld, Kompany, Vertonghen – Chadli 
(Batshuayi, 90+1.), Dembele (Mertens, 60.), Witsel, Fellaini (Carrasco, 
81.), De Bruyne – Lukaku, Hazard. Szövetségi kapitány: Roberto Martinez
Vezette : Andres Cunha (uruguayi)

Élvonalbeli futballmeccsek lesznek Vásárhelyen

Harasztkerék másodszor nyerte a Székely Kupát

Harasztkerék csapata bizonyult a legjobbnak a labdarúgó Székely 
Kupa Gernyeszegen rendezett országos döntőjében, ahol Maros, 
Hargita és Kovászna megye győztesei voltak érdekeltek. Miután Ma-
ros megyében korábban a Marosvásárhelyi MSE-t és a Szász Albert 
Sportiskola csapatát búcsúztatta, a hétvégi tornán a harasztkereki 
együttes mindkét mérkőzését fölényesen megnyerte, előbb a 
Gyergyószentmiklósi VSK (3–0), majd a Gelencei Nemere (7–0) el-
len, ezzel 2016 után másodszor is elhódította a trófeát.

 Több mint egy év után 1. ligás meccseket láthatnak a vásárhelyi nézők

ARCHÍV FELVÉTEL: BODA L. GERGELY

Végleges: hivatalosan is a 3. ligában az MSE

A Román Labdarúgó-szövetség illetékes testületei elutasították a 
Păltiniș Resinár óvását, így a Marosvásárhelyi MSE a következő idény-
től a 3. ligában folytatja szereplését – közölték szerdán délután a 
marosvásáhelyi klub Facebook-oldalán. Mint ismert, a marosvásárhelyi 
csapat júniusban sikerrel vette az osztályozós párharcot a Szeben me-
gyei ellenfelével szemben (hazai pályán 2–0, vendégként 1–3), és ide-
genbeli góljának köszönhetően feljutott a harmadosztályú-bajnokságba.




