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• Kisorsolták az európai labdarúgókupák selej-
tezőjének következő fordulós párosításait. A Baj-
nokok Ligájában a Ferencváros akárcsak az előző 
idényben, ebben a szezonban is a horvát Dinamo 
Zágrábbal találkozik a harmadik fordulóban.

H O R V Á T H  B Á L I N T  O T T Ó

A magyar bajnok Ferencvá-
ros hazai pályán játszik a 
továbbjutásért a Dinamo 

Zágrábbal. A harmadik körös BL-se-
lejtezős párharcok ezúttal is egy – 
zárt kapus – mérkőzésen dőlnek el. 
A találkozót szeptember 15-én, vagy 
16-án játsszák. A ferencvárosiak a 
BL első fordulójában házigazdaként 
a svéd Djurgardens csapatát 2–0-s 
győzelemmel ejtették ki, majd múlt 
héten nagy bravúrt hajtottak végre, 
2–1-re nyertek a skót Celtic ottho-
nában. A horvátok csak a második 
körben voltak érdekeltek, ahol a Ko-
lozsvári CFR-t búcsúztatták, a rendes 
játékidőben a 2–2-es eredmény után 
6–5-re győztek a tizenegyespárbaj-
ban. A Ferencváros és a Dinamo 
Zágráb az előző BL-idényben is meg-
mérkőzött egymással, ugyancsak a 
harmadik selejtezőkörben: akkor a 
horvátországi 1–1-es döntetlen után 
a budapesti visszavágón a vendégek 
4–0-ra nyertek. A párharc győztese 

bejut a selejtező play-off -körébe, az-
az a rájátszásba, a vesztesek pedig az 
Európa Liga selejtezőjébe kerülnek. 
Amennyiben a Fradi sikerrel veszi 
az összecsapást, a rájátszásban már 
oda-visszavágós párharcban a BL-fő-
tábláért küzdhet. A play-off -kör sor-
solását ma rendezik.

Topolya–FCSB meccs 
az Európa-ligában

Az Európa Liga második selejtező-
körének sorsolásán két román és 
két magyar együttes volt érdekelt. 
Közülük az FCSB és a Mol Fehérvár 
kiemeltként várta ellenfelét, a Boto-
șani és a Budapest Honvéd nehezebb 
vetélytársra számított. A harmadik 
romániai részvevő, a BL-ből kiesett 
Kolozsvári CFR ma kap ellenfelet, 
ekkor tartják ugyanis a harmadik se-
lejtezőkör sorsolását.

Az első körben az örmény Shirak 
csapatán 3–0-val túljutott FCSB ezút-
tal idegenben játszik, a szomszédos 
Szerbiába látogat a vajdasági Topo-
lyai SC-hez. Az FC Botoșani elkerülte 
a jóval esélyesebb BATE Boriszovot 

és a Partizan Belgrádot, helyettük a 
verhetőbb északmacedón Shkëndi-
jával hazai pályán mérkőzik meg. A 
Budapest Honvéd a fi nn Inter Turku 
tizenegyesekkel való kiejtése után 
újabb skandináv gárdával, a jóval 

erősebb Malmővel találkozik hazai 
pályán. Szerencsésebb sorsolásban 
volt része a Mol Fehérvárnak, amely 
a máltai Hibernians otthonában har-
colhatja ki a továbbjutást. A mérkő-
zéseket szeptember 17-én rendezik. 

Marozsán és a Lyon megvédte címét
Marozsán Dzsenifer csapata, a címvédő Olympique Lyon nyerte a női 
labdarúgó Bajnokok Ligáját: vasárnap este a San Sebastian-i fináléban 
3–1-re legyőzte Jakabfi Zsanett együttesét, a Wolfsburgot. A magyar 
származású, olimpiai bajnok német válogatott futballista a 87. percig 
volt pályán a francia együttesben, míg a magyar válogatott legjobbja 
a cserepadról nézte végig az összecsapást. A 28 éves Marozsán – akit 
2016-ban és 2018-ban is a világ legjobb női labdarúgójának választot-
tak – negyedik BL-győzelmét ünnepelhette. A női BL végjátékát a koro-
navírus-járvány miatt nézők nélkül rendezték meg a negyeddöntőktől 
Bilbaóban és San Sebastianban. A BL-ben 2017 áprilisa óta veretlen 
Lyon sorozatban ötödször, fennállása során pedig hetedszer (2011, 
2012, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020) hódította el a legrangosabb kupa-
sorozat trófeáját. Női BL, döntő: Olympique Lyon (francia)–Wolfs- 
   burg (német) 3–1  (2–0).

Orosz és indiai aranyérem a sakkolimpián
A döntőben India csapatát felülmúlva Oroszország nyerte az első 
online sakkolimpiát, de a nemzetközi szövetség végül a „vesztesnek” 
is aranyérmet ad, mivel a második fordulóban az internetes kapcsolat 
megszakadása miatt maradt alul az ázsiai csapat. A rendhagyó sakko-
limpiát azért írták ki, mert az idei, moszkvai viadalt a koronavírus-jár-
vány miatt 2021-re kellett halasztani. A magyarok a negyeddöntőben 
a későbbi győztes oroszoktól kaptak ki a 163 csapat részvételével 
megrendezett tornán.

• RÖVIDEN 

14.20 Kerékpározás, Tour de France (Eurosport 1)
16.00 Kerékpározás, Tour de Hongrie (M4 Sport)
18.00 Tenisz, US Open (Eurosport 1, Eurosport 2)
19.00 Női kézilabda, NB I.: Győr–Érd (M4 Sport)
19.30 Labdarúgás, 2. Liga: Petrolul–Farul 
          (Digi 1, Telekom 1, Look Sport)

• 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  

A Telekom Veszprém bejutott a 
férfi  kézilabda SEHA Liga né-

gyes döntőjébe, miután a regionális 
szövetség úgy döntött, hogy a ma-
gyar csapatnak a koronavírus-jár-
vány miatt nem kell lejátszania a 
szerb RK Vojvodina elleni negyed-
döntő visszavágóját.

A párharc első mérkőzését a Veszp-
rém 31–26-ra megnyerte Újvidéken 
március 8-án. A visszavágóra egy 

héttel később került volna sor, de a 
világjárvány miatt elhalasztották, és 
augusztus 25-ére tűzték ki. Az ellenfél 
azonban jelezte, hogy a szerbiai jár-
ványhelyzet és az utazási korlátozások 
miatt nem tud pályára lépni Veszp-
rémben. A SEHA honlapja szerint 
10–0-s gólkülönbséggel a Veszprém 
javára igazolták a visszavágót, a ma-
gyar együttes így kettős sikerrel lépett 
tovább.

A négyes döntőt a hét végén rende-
zik a horvátországi Zárában (Zadar). A 
Veszprém ellenfele az elődöntőben a 
fehérorosz Meskov Breszt lesz pénte-
ken. A másik ágon a címvédő macedón 
Vardar Szkopje a horvát PPD Zagreb 
együttesével találkozik.

A Veszprém eddig háromszor sze-
repelt a SEHA Liga négyes döntőjében: 
2015-ben és 2016-ban arany-, 2017-ben 
ezüstérmet nyert.

Játék nélkül jutottak a négyes döntőbe

A lengyel Jakub Mareczko (CCC) 
nyerte a Tour de Hongrie or-

szágúti kerékpáros körverseny má-
sodik, Debrecen és Hajdúszoboszló 
közötti 158 km-es szakaszát. Két sza-
kasz után összetettben a spanyol Jon 
Aberasturi (Caja Rural-Seguros RGA) 

vezetett. A székelyföldi Team Novák 
együtteséből Wermeser Zsombor 
és Novák Károly Eduárd feladásra 
kényszerült, míg Jehor Dementyev, 
Simnone Sanó, Szentpéteri András 
és Rózsa Balázs neve a rangsor má-
sodik felében található. 

Tegnap délután Karcag és Nyír-
egyháza közötti 182 kilométeres etap 
várt a mezőnyre, ma pedig a Sáros-
patak és Kazincbarcika közötti 180 
km-es szakaszt kell megtenniük a 
kerékpározóknak.

D. L.

Mareczko nyerte a sprintbefutót

Újabb ellenfelek az európai kupákban
Idén is a Dinamo Zágrábbal kell megküzdenie a Ferencvárosnak a BL-ben

Újra horvát ellenfelet kapott 
a Ferencváros

▴  K O R Á B B I  F E L V É T E L :  
     KOSZTICSÁK SZILÁRD/MTI

„Az Öreg Kincsei” címmel árverésre 
kerül Hidegkuti Nándor, az Aranycsa-
pat legendás futballistájának hagya-
téka. A relikviákat az olimpiai bajnok, 
világbajnoki ezüstérmes labdarúgó 
unokája őrizte meg az utókornak. A 
hagyaték számtalan sporttörténeti 

dokumentumot, személyes tárgyat és 
fényképet, kupát, érmet, oklevelet és 
különböző díjat tartalmaz.

A család felkérésére Hidegku-
ti Nándor hagyatékát a Pannonia 
Terra Numizmatikai árverezőház 
fogja aukció keretében értékesíte-

ni jövő szombaton a budapesti The 
Ritz-Carlton szállodában.

Az árverés néhány főbb relikviáját, 
személyes történetek és anekdoták kí-
séretében mutatta be Hidegkuti László 
és Lengyel András, a Pannonia Terra 
Numizmatikai árverezőház vezetője.

Árverezik Hidegkuti hagyatékát




