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Debütál az új sorozat

15.30 Országúti kerékpár, La Vuelta, Spanyolország (Eurosport 1)

17.30 Férfi kézilabda, Nemzeti Liga: Călărași–Steaua (TVR 1)

19.00 Tenisz, Grand Slam-torna, US Open, Egyesült Államok (Eurosport 1)

• S P O R T E S E M É N Y E K A T E L E V Í Z I Ó B A N 

Z ÁT Y I T I B OR

A z A-ban a kontinens tizenkét 
legerősebb csapata kapott 
helyet a tavaly októberben 

befejeződött világbajnoki selejtező-
ket követő európai rangsor alapján. 
A B osztályban az akkor 13–24. pozí-
ciót elfoglalt csapatok szerepelnek, a 
C-ben a 25–39., míg a D-ben a 40–55. 
helyezettek.

A válogatottak idén ősszel min-
den osztályban négy csoportban ját-
szanak, oda-visszavágós alapon. Ezt 
követően a B, C és D osztály csoport-
győztesei feljutnak, az A, B és C osz-
tály csoportutolsói pedig kiesnek. Az 
A osztály négy csoportgyőztese jövő 
júniusban négyes döntőn vesz részt: 
5-én és 6-án a két elődöntőt rendezik, 
majd a 9-ei fi náléban eldől, melyik 
válogatott lesz az új sorozat első baj-
noka.

A Nemzetek Ligájában négy 
Eb-helyet is meg lehet szerezni. En-
nek érdekében 2020 márciusában 
minden osztályban elődöntő-dön-

• Ma elrajtol az Európai Labdarúgó-szö-
vetség (UEFA) válogatottak számára kiírt 
új sorozata, a Nemzetek Ligája, melyben 
ötvenöt ország válogatottja négy külön 
osztályban méri össze tudását.

Fucsovics nélkül a magyarok
Fucsovics Márton – ahogyan arra a magyar szövetséggel (MTSZ) 

szembeni vitája miatt számítani lehetett – nincs benne a csehek elleni 

Davis Kupa-osztályozóra készülő magyar teniszválogatottban. Az MTSZ 

Twitter-oldalán számolt be arról, hogy Fucsovics Márton lemondta a 

válogatottságot, és a nemzeti csapatot a jövő hét végi összecsapáson 

Balázs Attila (világranglista 167.), Valkusz Máté (294.), Piros Zsombor 

(388.), valamint Borsos Gábor (949.) alkotja. A csehek elleni összecsa-

pást Budapesten, a Lurdy Ház parkolójában rendezik. A világranglista 

41. helyén álló Fucsovics, illetve a női párosok rangsorában első Babos 

Tímea kedden délelőtt jelentette be, hogy a továbbiakban nem kíván 

együttműködni az MTSZ-szel.

A Vidi Hodzicot és Milanovot is nevezte 
a csoportkörre
A napokban szerződtetett két labdarúgóját, a bosnyák Armin Hodzicot 

és a bolgár Georgi Milanovot is nevezte a Vidi az Európa Liga csoport-

körére. Íme, a székesfehérvári klub 23 fős EL-kerete: kapusok Kovácsik 

Ádám, Tomas Tujvel, Hársfalvi András; mezőnyjátékosok Fiola Attila, 

Anel Hadzic, Hangya Szilveszter, Armin Hodzic, Huszti Szabolcs, Juhász 

Roland, Kovács István, Danko Lazovic, Loic Nego, Boban Nikolov, Pátkai 

Máté, Marko Scepovic, Stopira, Tamás Krisztián, Tóth Bence, Vinícius 

Paulo, Georgi Milanov, Berecz Zsombor, Géresi Krisztián, Szabó Bálint.

A Vidi a fehérorosz BATE Boriszovval, a görög PAOK-kal, valamint 

az angol Chelsea-vel szerepel az L csoportban, melynek küzdelmei 

szeptember 20-ától december 13-áig tartanak. A csoportból az első és 

a második helyezett jut be a legjobb 32 közé.

• R ÖV I D E N 

B abos Tímea és Kristina Mlade-
novic bejutott a legjobb négy 

közé a New Yorkban zajló amerikai 
nyílt teniszbajnokság női páros ver-
senyében. Eredmény, női páros, ne-
gyeddöntő: Babos Tímea, Kristina 
Mladenovic (magyar, francia, 2.)–Lu-
cie Hradecka, Jekatyerina Makarova 
(cseh, orosz, 6.) 7:6, 6:2. Babosék az 
elődöntőben az Anasztaszija Pavl-
jucsenkova, Anasztaszija Sevastova 
(orosz, lett)–Samantha Stosur, Csang 

Suaj (ausztrál, kínai) összecsapás 
győztesével találkoznak.

A számára katasztrofálisan ala-
kult első játszma ellenére Rafael Na-
dal öt szettben, közel ötórás küzde-
lemben legyőzte az osztrák Dominic 
Thiemet a férfi  egyes negyeddöntő-
jében. Eredmények, negyeddöntő, 
férfi  egyes: Nadal (spanyol, 1.)–Thi-
em (osztrák, 9.) 0:6, 6:4, 7:5, 6:7, 7:6, 
Del Potro (argentin, 3.)–Isner (ame-
rikai, 11.) 6:7, 6:3, 7:6, 6:2. A Cilic 

(horvát, 7.)–Nisikori (japán, 21.) és a 
Djokovic (szerb, 6.)–Millman (auszt-
rál) mérkőzés lapzárta után fejező-
dött be.

Női egyes: S. Williams (amerikai, 
17.)–Ka. Plísková (cseh, 8.) 6:4, 6:3, 
Sevastova (lett, 19.)–Stephens (ame-
rikai, 3.) 6:2, 6:3. A Suárez-Navarro 
(spanyol, 30.)–Keys (amerikai, 14.) 
és az Oszaka (japán, 20.)–Curenko 
(ukrán) találkozó lapzárta után feje-
ződött be.

A videobíró (VAR) megzavarja 
a játék természetes menetét 

Luis Suárez, az FC Barcelona uru-
guayi válogatott csatára szerint, aki 
úgy véli, jobb lett volna, ha a gólbí-
ró-technológiát alkalmazzák a spa-
nyol bajnokságban.

A La Ligában a mostani szezon-
ban vezették be a VAR használatát, 
amely múlt vasárnap, a Barceloná-
nak az újonc Huesca ellen 8–2-re 
megnyert mérkőzésén is főszerepet 
kapott: Suárez 39. percben szerzett 
gólját előbb les miatt nem adta meg a 
játékvezető, majd a videobírós ellen-
őrzés után mégis érvényesnek ítélte 
a találatot. „A VAR tönkreteszi a gól-
örömöt és az ünneplést” – jelentette 

ki Suárez egy szerdai rádióinterjú-
ban. „A védők egyfolytában rekla-
málnak valamiért, a játék pedig emi-

att elveszíti természetes menetét” 
– mondta a támadó, hozzátéve, hogy 
szerinte sokkal jobb megoldás lenne 
a gólbíró-technológia alkalmazása. 
„Jelenleg akár az is előfordulhat, 
hogy egy akaratlan kezezés után ve-
zetünk egy ellentámadást, gólt szer-
zünk, majd a játékvezető visszanézi 
az eseményeket, és a kezezés miatt 
érvényteleníti a találatot.”

Olaszországban és Németország-
ban már korábban bevezették a 
VAR-t, az angol Premier League pe-
dig 2013 óta a gólbíró-technológiát 
használja, de a videobírós rendszert 
egyelőre nem. A VAR alkalmazását a 
nagy többség sikeresnek ítélte meg a 
nyári oroszországi világbajnokságon.

Babosék elődöntősök

Suárez szerint a videobíró tönkreteszi a gólörömöt

Komoly erőpróba vár 

a friss világbajnokra

▸   F O R R Á S: FAC E B O O K

tő rendszerben mérkőznek meg egy-
mással a csoportgyőztesek. Közülük 
viszont csak azok szerepelnek majd a 
rájátszásokban, amelyek a 2019 őszén 
záruló hagyományos Eb-selejtezők so-
rán lemaradtak a részvételt garantáló 
első és második helyről. Ez azt jelenti, 
hogy ha van egy olyan csoportgyőztes, 
amely sikerrel vette a hagyományos 
Eb-selejtezőt, akkor helyette a csoport-
másodikok közül a legjobb kerül a rá-
játszásba.

A 2020-as kontinensviadalt tizenkét 
ország egy-egy városában rendezik, a 
budapesti Puskás Ferenc Stadion há-

rom csoportmérkőzésnek és egy nyol-
caddöntőnek ad majd otthont, akárcsak 
a bukaresti Nemzeti Aréna.

Nyitányként rangadó

Az első játéknapon a világbajnok 
francia labdarúgó-válogatott a 2014-
ben vb-aranyérmet nyert német együt-
tes vendégeként lép pályára, a mérkő-
zés ma 21.45-kor kezdődik. A magyar 
válogatott szombaton Tamperében a 
fi nn együttes vendégeként kezdi meg 
szereplését a C osztály 2. csoportjában, 
míg Románia a 4. csoportban pénteken 

este zárt kapus meccsen Montenegrót 
fogadja Ploiești-en.

A mai mérkőzések

A osztály, 1. csoport (21.45): Német-
ország–Franciaország. B osztály, 1. cso-
port (21.45): Csehország–Ukrajna. B osz-
tály, 4. csoport (21.45): Wales–Írország. 
C osztály, 3. csoport (21.45): Szlovénia–
Bulgária, Norvégia–Ciprus. D osztály, 1. 
csoport: Kazahsztán–Grúzia (17), Lett-
ország–Andorra (21.45). D osztály, 4. 
csoport: Örményország–Liechtenstein 
(19), Gibraltár–Macedónia (21.45).




