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Bár a franciák kezdték aktí-
vabban a mérkőzést, néhány 
perc elteltével a belgák foko-

zatosan átvették az irányítást. 
Az első negyedóra végén aztán 
ez már helyzetekben és ígére-
tes lövésekben is megnyilvánult, 
elsősorban az egész vb-n kiváló 
formában futballozó Hazard ré-
vén. A Chelsea klasszisa nem-
csak cselezésben és az egy az egy 
elleni párharcokban bizonyult jó-
nak, hanem előbb félfordulatból 
csupán centikkel tévesztette el 
a bal alsó sarkot, majd második 
próbálkozása még veszélyesebb 
volt, de a Varane fején megcsú-
szó labda éppen a keresztléc fe-
lett hagyta el a játékteret. Ebben 
a periódusban nagyon érett a bel-
ga gól, ám egy szögletet követően 
Lloris hatalmas bravúrral hárí-
totta Alderweireld lövését, így a 
franciák végül megúszták az el-
ső nagyobb belga rohamot. A 
kékmezesek szórványos ellen-
támadásai is veszélyesek vol-
tak, de vagy Griezmann rontotta 
el a lövéseket, vagy a kulcspasz-

szokba bele tudtak lépni a belga 
védők. A játékrész utolsó 15 per-
ce viszont inkább a franciákról 
szólt. Giroud például nagy hely-
zetben nagyon rosszul találta el a 
labdát, de Pavard kiugratása után 
már Courtois-nak is bravúrt kel-
lett bemutatnia lábbal, hogy gól 
nélküli döntetlennel vonuljanak 
öltözőbe a csapatok.

A folytatásban ismét dinami-
kusabban futballozott a belga 
csapat, azonban Lukaku fejese 
célt tévesztett. A válasz viszont 
nem késett sokáig, ugyanis egy 
szögletet követően az amúgy is 
kiválóan játszó Umtiti fejelt a ka-
puba. A bekapott gól nagyon meg-
zavarta a piros mezes együttest, 
percekig csak kereste a labdát, 
a franciák pedig megnyugtató-
vá is tehették volna előnyüket. 
Tíz perc után egy újabb támadó, 
Mertens beállításakor megnyu-
godtak a Vörös ördögök, és nagy 
erőkkel kezdtek rohamozni az 
egyenlítésért, De Bruyne viszont 
nagy helyzetben nem találta el jól 
a labdát, Fellaini fejese pedig fél 
méterrel elkerülte a bal sarkot. 
Az egyre nyíltabban futballozó 
belga csapat játékával felkínál-
ta a gyors ellentámadások lehe-
tőségét a franciáknak, akik éltek 
is vele, bár Courtois-nak véde-
nie nem kellett. Az utolsó tíz perc 
előtti periódust vihar előtti csend 
jellemezte, aztán Hazard egyma-
ga próbált szólóival zavart kel-
teni a francia védelemben, előbb 
felrúgták, de nem kapott szabad-
rúgást, másodjára viszont már 

tesztelte Llorist. A belgák mintha 
kissé elfáradtak volna az utolsó 
percekre, nem tudták átjátszani 
a francia védelmet, és Hazardon 
kívül hiányzott az eddigi játékuk-
ra oly jellemző kreativitás. Hiába 
volt hat perc hosszabbítás, akkor 
már csak a franciák veszélyez-
tettek, Courtois-nak kellett két-
szer is nagyot védenie, hogy ne 
legyen nagyobb a különbség.

Eredmény, elődöntő: Fran-
ciaország–Belgium 1–0 (0–
0). Szentpétervár, 64 286 néző, 
v.: Andres Cunha (uruguayi), gól-
szerző: Umtiti (51. perc).

Franciaország:  Hugo Lloris 
– Benjamin Pavard, Raphael 
Varane, Samuel Umtiti, Lucas 
Hernandez – Kylian Mbappé, Paul 
Pogba, Antoine Griezmann, Ngolo 
Kante, Blaise Matuidi (Corentin 
Tolisso, 86.) – Olivier Giroud (Ste-
ven Nzonzi, 85.).

Belgium: Thibaut Courtois 
– Toby Alderweireld, Vincent 
Kompany, Jan Vertonghen – Nacer 
Chadli (Michy Batshuayi, 91.), 
Moussa Dembele (Dries Mertens, 
60.), Axel Witsel, Marouane Fellaini 
(Yannick Carrasco, 81.), Kevin De 
Bruyne – Romelu Lukaku, Eden 

Hazard. Franciaország történe-
te során harmadszor játszhat fi-
nálét: ezt megelőzően 1998-ban 
hazai pályán győzött, 2006-ban 
pedig 11-esekkel veszített. A bel-
gák még így is felülmúlhatják 
eddigi legjobb eredményüket, 
az 1986-os negyedik helyüket, 
amennyiben győznek a szomba-
ti bronzmérkőzésen.

Már csak két mérkőzés maradt hátra az oroszországi világbajnokságból

Franciaország harmadszor játszhat döntőt

A mérkőzés legfontosabb pillanata. A franciák továbbjutását jelentő gólja

A tippverseny
támogatója:

A szombat-vasárnapi 
műsor
A 3. helyért, szombat, 17.00 
óra: Belgium – Horvátország 
vagy Anglia (Szentpétervár).
Döntő, vasárnap, 18.00 óra: 
Franciaország – Horvátor-
szág vagy Anglia (Moszkva, 
Luzsnyiki Stadion).

A francia válogatott 1–0-ra legyőzte Belgium csa-

patát az oroszországi labdarúgó-világbajnokság 

keddi késő esti, szentpétervári elődöntőjében. A 

vasárnapi, moszkvai döntőben a franciák ellenfele 

a tegnap késő este zárult Anglia–Horvátország 

összecsapás továbbjutója lesz.

Rengeteg megválaszolatlan 
kérdés terjengett a Székelyud-
varhelyi FC 3. ligás együttese 
körül az elmúlt időszakban. A 
harmadosztályú labdarúgó-baj-
nokságban a nagyszerű tavaszi 
menetelés ellenére is kérdéses 
volt a gárda jövője. Berkeczi At-
tila klubelnök oszlatta el a ködöt, 
bejelentvén, Udvarhely nem ma-
rad csapat nélkül az új idényben.

„Az, hogy ott leszünk a har-
madosztályban, mindenkinek jó. 
A városnak és a szurkolóknak, 
hiszen megmarad a csapat, to-
vábbá az utánpótlásunkban sze-
replő gyerekeinknek is, hiszen 
bízhatnak abban, hogy pár éven 
belül tagjai lehetnek a felnőtt ke-
retnek. De ezt csak úgy lehet csi-
nálni, ha költségvetésileg biztos 
lábakon áll az egész, azaz a ká-
poszta is megmarad, és a kecske 

is jóllakik. A következő szezont 
nem akarom úgy elkezdeni, hogy 
nem tudom, miként fejezzük be. 
Pillanatnyilag nincs olyan hely-
béli játékosokból álló keretünk, 
amellyel meg tudnánk állni a he-
lyünket, és ne a kiesés elkerü-
léséért harcolnánk. Így ismét 
máshonnan kell hozzunk labda-
rúgókat” – mondta el Berkeczi.

Ahhoz, hogy a tavaszi SZFC-
hez hasonlóan eredményes 
csapata legyen a városnak, nagy-
jából 600 000 lejes költségvetésre 
van szükség. Ennyit pedig a vá-
ros pályázati támogatása mellett 
nagyon nehéz a szponzorok se-
gítségével összeszedni. Emiatt 
sokáig kérdéses volt a csapat in-
dulása a harmadosztályban, ám 
egy új támogatónak köszönhető-
en kijelenthetjük, nemcsak be-
nevez, hanem ott is lesz a 3. Liga 

rajtjánál az SZFC – tudtuk meg 
az elnöktől.

A télen érkezett Mészáros Al-
pár marad az SZFC edzője, aki 
kitartott a csapat mellett, annak 
ellenére, hogy Kolozsváron több 
ajánlatot is kapott. „A napokban 
közel voltam ahhoz, hogy fel-
adom, tovább nem reménykedek 
az SZFC megmaradásában. Ám 
Berkeczi Attila elnököt vitte elő-
re a szíve, és ismét megmentette 
a csapatot. Most az a fontos, hogy 
egy olyan fiatal keretet állítsunk 
össze, amely a tavaszihoz ha-
sonló jó eredményeket fog elérni. 
Pár játékos már elment, így he-
lyükbe újakat kell hozni. Én na-
gyon örülök a folytatásnak, mivel 
nagyon megszerettem Székely-
udvarhelyt” – nyilatkozta Mé-
száros Alpár.
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Nem maradt 3. ligás csapat nélkül Udvarhely Élvonalbeli futballmeccsek Marosvásárhelyen

Első ligás labdarúgó-mérkőzéseket rendeznek a következő hétvé-
gétől kezdődően a marosvásárhelyi Trans Sil stadionban. A román 
1. Ligába feljutott Hermannstadt FC stadionja felújítás alatt áll, 
egy ideig még nem rendezheti hazai mérkőzéseit Nagyszeben-
ben. A klub vezetősége új helyszínt keresett, és miután elutasító 
választ kaptak a szomszédos, szintén élvonalbeli Medgyesi Gaz 
Metantól, a gyulafehérvári és a brassói stadionok pedig nem al-
kalmasak 1. ligás meccsek lebonyolítására, a választás Marosvá-
sárhelyre esett. A tervek szerint négy-öt mérkőzést játszik majd a 
Sziget utcában a Hermannstadt, a nyitófordulóban, július 21-én 18 
órától a Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK látogat a szebeniek vásár-
helyi otthonába.

Anyaországi játékossal erősített a Sepsi OSK

Felcsútról érkezett támadó középpályással bővült a Sepsiszentgyör-
gyi Sepsi OSK labdarúgócsapatának kerete – adta hírül a Sepsi OSK 
a hivatalos Facebook-oldalán. A 24 éves Prosser Dániel a Puskás 
Akadémia NB I-es labdarúgócsapatától szerződött a háromszékiek-
hez. Az Ausztriában edzőtáborozó Sepsi OSK eddig két felkészülési 
mérkőzést játszott, és mindkettőt 2–1-re elveszítette: előbb a kínai 
Kuangcsou Evergrande csapatától, majd a cseh Mladá Boleslav gár-
dájától kapott ki egy góllal.
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