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• A Ferencváros bebiz-
tosította címvédését 
a labdarúgó OTP Bank 
Ligában, miután a 30. 
forduló keddi játék-
napján otthon 3–0-ra 
legyőzte az Újpestet. 
A zöld-fehérek fennál-
lásuk során 32. alka-
lommal nyerték meg a 
magyar bajnokságot, 
és sorozatban harmad-
szor végeztek az élen.

SZÉKELY SPORT-ÖSSZEÁLLÍTÁS

B ehúzta, amit már három ösz-
szecsapás óta vártak a szur-
kolók, a Ferencváros labda-

rúgó-együttese kedden este hazai 
környezetben nyert, így a magyar 
élvonal hátramaradt összecsapásai-
nak kimenetelétől függetlenül idén is 
aranyérmes lett a budapesti alakulat.

A Fradi remekül indította a pont-
vadászatot, annak ellenére, hogy 
a Bajnokok Ligája főcsoportjában 

is rendre pályára kellett lépnie, 
magabiztosan nyerte a találkozóit. 
December végéig zsinórban hét baj-
nokit nyert a Ferencváros, ami gya-
korlatilag be is biztosította a bajnoki 
címet. December 19-én, a Budafok 
elleni győzelem után 9 ponttal előz-
te a Fehérvárt a Fradi úgy, hogy egy 
meccsel kevesebbet játszott.

Az előző játéknapon, a Puskás 
Akadémia ellen már meglehetett 

volna a bajnoki cím, de ezt a meccset 
még nem tudta megnyerni a Fradi. 
Valahol sorsszerű volt, hogy az ősi 
rivális Újpest ellen lesz meg ez a 30. 
fordulóban.

A zöld-fehérek valósággal átgá-
zoltak a lila-fehéreken a Groupama 
Arénában rendezett 229. derbin, és 
már az első félidőben eldöntötték 
a három pont sorsát, 3–0-ra dia-
dalmaskodtak, ezzel megszerezték 

fennállásuk 32. bajnoki címét. Soro-
zatban harmadszor lett aranyérmes 
a Fradi, erre 14 éve nem volt példa az 
NB I-ben. Akkor a Debrecen 2005 és 
2007 között nyerte meg zsinórban a 
bajnokságot.

A Ferencváros 122 éves fennállá-
sa során 93 évvel ezelőtt tudott ha-
sonló bravúrt véghezvinni. Az előző 
évszázad elején, 1926-ban, 1927-ben 
és 1928-ban tudott sorozatban há-

romszor bajnokságot nyerni, így 
nem túlzás kijelenteni, hogy Szergej 
Rebrov csapata történelmi tettet haj-
tott végre a triplázással.

Nem szabad elfelejteni, hogy a 
Ferencváros tavaly a selejtezőből 
indulva a főtáblán szerepelhetett a 
Bajnokok Ligájában, újabb elsősé-
gének köszönhetően a következő 
idényben is indulhat a sorozat kva-
lifi kációjában.

Az Aradi UTA vezeti az alsóházat
Csúszik a másodosztály felé a Hermannstadt és a Dinamo, kúszik fel-
felé az UTA. Hazai környezetben vereséget szenvedett a Nagyszebeni 
Hermannstadt és a Bukaresti Dinamo is a labdarúgó 1. Liga alsóházi 
rájátszásának keddi mérkőzésein. A nap harmadik összecsapásán egy 
találat született, ezt pedig a Konstancai Viitorul lőtte a Medgyesi Gaz 
Metannak. Labdarúgó 1. Liga, alsóházi rájátszás, 2. forduló: Nagy-
szebeni Hermannstadt–Astra Giurgiu 1–3 (0–0), Konstancai Viito-
rul–Medgyesi Gaz Metan 1–0 (0–0), Bukaresti Dinamo–Aradi UTA 0–1 
(0–1). Az állás: 1. UTA 25 pont, 2. Astra 23, 3. Chindia 23, 4. FC Argeş 
21, 5. Viitorul 19, 6. Gaz Metan 18, 7. Voluntari 17, 8. Dinamo 15, 9. 
Poli 14, 10. Hermannstadt 13.

• RÖVIDEN 

12.30 Tenisz, WTA-torna, Stuttgart, Németország (Digi Sport 2)
13.00 Tenisz, WTA-torna, Isztambul, Törökország (Digi Sport 4) 
15.00 Sznúker, világbajnokság, Sheffield (Eurosport 1)
16.00 Tenisz, ATP-torna, Barcelona, Spanyolország (Eurosport 2)
17.30 Labdarúgás, 1. Liga: Jászvásári Poli–Voluntari 
          (Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Sport)
17.30 Férfi vízilabda, BL: Ferencváros–Dinamo Tbiliszi (M4 Sport)
19.30 Labdarúgás, Serie A: Roma–Atalanta 
          (Digi Sport 2, Telekom Sport 3, Look Sport)
20.00 Labdarúgás, La Liga: Atlético–Huesca 
           (Digi Sport 3, Telekom Sport 2, Look Sport 2)
20.15 Labdarúgás, 1. Liga: Clinceni–FCSB 
          (Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Sport +)
21.45 Labdarúgás, Serie A: Napoli–Lazio 
          (Digi Sport 2, Telekom Sport 3, Look Sport)
22.00 Labdarúgás, Premier League: Leicester–West Bromwich 
          (Eurosport 1 Ro)
22.00 Labdarúgás, La Liga: Sociedad–Celta Vigo 
           (Digi Sport 3, Telekom Sport 4, Look Sport 2)
22.30 Golf, PGA-körverseny, New Orleans (Eurosport 1)
23.00 Labdarúgás, La Liga: Barcelona–Getafe 
           (Digi Sport 1, Telekom Sport 2, 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 Nemzetközi Labdarúgó-szövetség
szerdán kisorsolta a tokiói nyári 

olimpia férfi  és női tornájának cso-
portjait. A román válogatottnak min-
den esélye megvan a továbbjutásra.

A férfi aknál 16, a nőknél 12 nem-
zeti együttes vesz részt az olimpián. 
A női torna július 21-én kezdődik, a 
döntőt augusztus 6-án játsszák. A 
férfi ak egy nappal később kezdenek, 
a fi nálét augusztus 7-én rendezik.

A férfi  tornán a szokásos U23-as 
korosztályú játékosok helyett ezúttal 
U24-es labdarúgók (1997-ben vagy 
később születettek) játszhatnak. 
Mindegyik csapat keretében legfel-
jebb három túlkoros labdarúgó lehet.

A sorsoláson az azonos konti-
nensről érkező válogatottak nem 
kerülhettek egy csoportba. A román 
válogatott, amely az U21-es csapat 
két évvel ezelőtti Eb-elődöntőjének 
köszönheti olimpiai részvételét, 
kedvező sorsolást kapott, a B cso-
portban Dél-Korea, Honduras és Új-
Zéland lesznek az ellenfelei.

A D csoportban megismétlődik a 
2016-os olimpia döntője, a címvédő 
Brazília és Németország összekerül-
tek egymással. Az öt évvel ezelőtti 
riói fi náléban a brazilok tizenegye-
sekkel győzték le a németeket.

Tokiói nyári olimpia labda-
rúgótorna. Férfi ak, A csoport: 

Japán, Mexikó, Dél-Afrika, Fran-
ciaország. B csoport:  Dél-Korea, 
Honduras, Új-Zéland, Románia. C 
csoport: Argentína, Spanyolország, 
Egyiptom, Ausztrália. D csoport: 
Brazília, Németország, Elefántcsont-
part, Szaúd-Arábia. A csoportok első 
két helyezettje továbbjut a negyed-
döntőbe.

Nők. A csoport: Japán, Nagy-Bri-
tannia, Kanada, Chile. B csoport: 
Hollandia, Brazília, Kína, Zam-
bia. C csoport:  Egyesült Államok, 
Svédország, Ausztrália, Új-Zéland. 
A csoportok első két helyezettje és 
a két legjobb harmadik továbbjut a 
negyeddöntőbe.

E gymás után érkeztek kedden 
este a hivatalos bejelentések 

az Európai Szuperligában (ESL) 
alapító klubként részt vevő hat an-
gol Premier League-csapattól arra 
vonatkozóan, hogy visszalépnek az 
új elitsorozattól. A Manchester City 
volt az első, amely hivatalos hon-
lapján közölte, majd a Chelsea, az 
Arsenal, a Liverpool, a Manchester 
United és a Tottenham is követte 
példáját.

Az angol klubok azt követően 
döntöttek a kilépés mellett, hogy 
a tervet az Egyesült Királyságban 

elítélték a szurkolók, a futballha-
tóságok és a kormány miniszterei, 
akárcsak az Európai és a Nemzetkö-
zi Labdarúgó-szövetség, valamint a 
ligaszövetségek Európa-szerte. Az 
Európai Szuperliga megalakítását 
vasárnap jelentették be, az új elitso-
rozatban a hat angol csapat mellett 
három spanyol, az Atlético Madrid, 
az FC Barcelona és a Real Madrid, 
valamint három olasz, az AC Milan, 
az Internazionale és a Juventus vett 
részt alapító klubként.

Az Európai Szuperliga (ESL) ve-
zetősége szerda hajnalban közle-

ményben jelentette be, hogy „átala-
kítja a terveket”, miután a hat angol 
egyesület visszalépett a kontinens 12 
topklubja által életre hívott verseny-
sorozattól. „A jelenlegi körülmények 
között át kell gondolnunk azokat a 
lépéseket, amelyek a legmegfelelőb-
bek ahhoz, hogy átalakítsuk a terve-
zett sorozatot” – írta közleményben 
az ESL, amely jelezte: az angol klu-
bok távozása ellenére határozottan 
kiáll azon célja mellett, hogy egy 
új európai versenysorozatot hozzon 
létre, mert „a jelenlegi rendszer nem 
működik”.

Ez a 32., megvédte címét a Fradi
Labdarúgó magyar bajnokság: tökéletes évet zárt a Ferencvárosi TC

Harmadik meccslabdájukat kihasználták, megvan a bajnoki cím   ▴  F O R R Á S :  F A C E B O O K / F E R E N C V Á R O S I  T O R N A  C L U B

Az angol klubok kiszálltak, borul a Szuperliga

Kedvező sorsolást kapott Románia




