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Kolozsvárra került
a női futball Román Kupája
A bajnoki címvédő Kolozsvári Olim-
pia női labdarúgócsapata nyerte 
az idei szezon Román Kupáját, 
miután a hétvégi, Aradon rendezett 
döntőben hosszabbítás után 1-0-ra 
legyőzte a Borgóprund alakulatát. 
Az összecsapás egyetlen találatát 
Mihaela Ciolacu szerezte büntető-
ből, a 114. percben.
 
Az U-BT-vel játsszák a döntőt
a váradi kosárlabdázók
A Nagyváradi VSK után a Kolozsvá-
ri U-BT jutott döntőbe a férfi  kosár-
labda-bajnokságban. Az egyik fél 
harmadik győzelméig tartó sorozat 
a tervek szerint szerdán a Sza-
mos-partiak arénájában kezdődik 
– és immár nézők előtt rendezhetik 
–, de a műsort a mai munkamegbe-
szélésen véglegesítik.
 
A Pro Recco nyerte
a férfi  vízilabda-BL-t
A Ferencváros férfi  vízilabdacsa-
pata 9-6-ra elveszítette a Pro Recco 
elleni Bajnokok Ligája-döntőt 
Belgrádban. Az MTI beszámolója 
alapján Varga Zsolt, a budapestiek 
edzője az ezüstéremre is büszke 
volt, mivel ebben a szezonban több 
fi atalt is sikerült beépíteniük a 
keretbe. „Sajnos a döntőben két ne-
gyed után elfáradtunk, a kispadunk 
pedig rövid volt, nem tudtunk már 
cserélni, onnan pedig már nem volt 
lehetőségünk visszajönni” – fogal-
mazott a helyszínen a szakember. A 
harmadik helyért különben az olasz 
Brescia 13-7-re legyőzte a Barcelone-
tát, az ötödik helyért a Jug Dubrov-
nik múlta felül 16-11-re a Waspo 
Hannovert, míg a hetedik hely a 
görög Olympiakoszé lett, miután 
13-12-re nyert a Marseille ellen.
 
Osztrák edzője lett a Fradinak
Peter Stöger váltja Szerhij Rebrovot 
a magyar élvonalbeli bajnok Fe-
rencváros labdarúgócsapatának ve-
zetőedzői tisztségében. Az 55 éves 
osztrák szakember korábban a Baj-
nokok Ligája csoportkörébe vezette 
a Borussia Dortmund együttesét, a 
Kölnt a német másodosztályból a 
Bundesligába juttatta, most pedig 
az Austria Bécs csapatától érkezett 
a zöld-fehérekhez. Rebrov szerző-
désbontását pénteken jelentette be 
hivatalosan a klub. Az ukrán 2018 
augusztusa és 2021 májusa között 
161 alkalommal ült a Ferencváros 
kispadján, a sorozatban elért há-
rom bajnoki címe olyan tett, amit 
a Ferencváros 93 évvel korábban, 
1926 és 1928 között tudott csak 
végrehajtani. Rebrov pár napja, az 
ukrán médiában arra panaszko-
dott, hogy az FTC elnöke, Kubatov 
Gábor megkérdezése nélkül igazolt 
játékosokat, és többszöri próbálko-
zása ellenére sem egyeztetett vele 
ezen kérdésekben.
 
Sébastien Ogier nyerte
a Szardínia Ralit
A francia Sébastien Ogier nyerte a 
Szardínia Ralit, így a világbajnok-
ság ötödik futama után 106 ponttal 
áll az összetett élén. Mögötte az a 
brit Elfyn Evans a második, aki a 
hétvégi verseny során is a dobo-
gó második fokára állhatott fel. 
A következő futam két hét múlva 
Kenyában lesz.

A labdarúgó-Európa-bajnokság 
csoportmérkőzésein változat-
lanul csak a bukaresti Național 
Arena negyedében lehetnek 
majd nézők, a nyolcaddöntőre 
viszont már ötven százalékra 
bővül az elfoglalható helyek 
száma. Azt a találkozót a 
Magyarországot is soraiban 
tudó F csoport győztese vívja 
Romániában. A piros-fehér-zöl-
dek barátságos mérkőzésen 
aratott győzelemmel hangoltak 
a kontinensviadalra.
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A csoportkörben még az erede-
ti tervek szerint, a Național 
Arena befogadóképességé-

nek negyedében lehetnek nézők a 
labdarúgó-Európa-bajnokságon, a 
Bukarestben rendezendő nyolcad-
döntő alkalmával viszont már 50 
százalékra bővül az elfoglalható 
helyek száma – jelentette be Novák 
Károly Eduárd. A sportminiszter je-
lezte: ezt a döntést az Európai Lab-
darúgó-szövetség (UEFA) ajánlásai-
val összhangban hozták meg annak 
érdekében, hogy ne csorbuljanak a 
járványhelyzetre vonatkozó bizton-
sági előírások.

Emlékezetes, hogy a kontinens-
viadal romániai összecsapásaira 
csak azok a szurkolók válthatnak 
jegyet, illetve léphetnek be, akik 
már megkapták mindkét oltást 
koronavírus ellen, vagy pedig ér-
vényes, negatív tesztet mutatnak 
fel. Gyorstesztet a helyszínen is vé-
geznek majd, huszonnégy órával a 
kapunyitás előtt lehet majd a stadi-
onban elvégezni. Belépést nyernek 
azok is, akik az elmúlt hónap során 
átestek a fertőzésen. Amúgy a belé-
péshez nem elég pusztán a jegyet 
felmutatni, előtte az illetékesek 
ellenőrzik az egészségügyi köve-
telményeket, és egy karszalagot 
adnak azoknak, akik megfelelnek 

A BUKARESTI NAȚIONAL ARENA FELÉBEN LEHETNEK NÉZŐK A FUTBALL-EB NYOLCADDÖNTŐJÉBEN

„Rádupláztak” a nyolcaddöntőre

Betalált. Pozitívan hatott Schäfer András gólja a magyar válogatott önbizalmára

 » A kapunyi-
táskor mind a 
karszalag, mind 
a jegy felmutatá-
sa szükséges a 
belépéshez.

a szabályoknak. A kapunyitáskor 
mind a karszalag, mind a jegy fel-
mutatása szükséges a belépéshez. 
Karszalagot alkalmaznak az Eb bu-
dapesti mérkőzésein is, és ahogyan 
Romániában, úgy Magyarországon 
is külön karszalagot kell kiváltani 
minden egyes találkozóra, amelyre 
a nézőnek belépője van. Ezeket nem 
lehet egyszerre vagy más személy 
nevében kiváltani.

Románia válogatottja, mint is-
meretes, nem kvalifi kált a jubileu-
mi seregszemlére, így Bukarestben 
Ausztria–Macedónia (június 13.), 
Ukrajna–Macedónia (június 17.) és 
Ukrajna–Ausztria (június 21.) mér-
kőzések lesznek a C csoportban. 
A bukaresti nyolcaddöntőt június 
28-án az F csoport győztese vívja az 
A, a B vagy a C csoport harmadik 
helyezettjével. Magyarország lab-
darúgó-válogatottja épp az F cso-
portban szerepel, ahol június 15-én 
Portugália ellen kezd Budapesten, 
majd négy nappal később a franciá-
kat is a Puskás Arénában fogadja. A 
harmadik budapesti csoportmérkő-
zés június 23-án a Portugália–Fran-
ciaország összecsapás lesz. Ezalatt 
a piros-fehér-zöldek Münchenben 
csapnak össze a németekkel.

Győzelemmel hangoltak
Magyarország amúgy Ciprus ellen 
aratott 1-0-s győzelemmel hangolt 
a tornára. A budapesti barátságos 
mérkőzés után Marco Rossi szövet-
ségi kapitány hangsúlyozta, hogy ez 
a végeredmény javítja a csapatmo-
rált. „Kényszerűségből nagyban át 
kellett alakítani a kezdőcsapatot az 
ideálishoz képest, ezért benne volt 
a pakliban, hogy kicsit küszködős 
lesz a játékunk a szervezetten véde-
kező ciprusiak ellen. Avattunk újon-
cot, emellett több játékos még nem 
játszott korábban együtt, ennek is 
betudható, hogy taktikai problémá-
ink voltak, különösen az első félidei 
labdabirtoklásban, ám komolyabb 
lehetőséget ezzel együtt sem en-
gedtünk az ellenfélnek. A második 
félidőre feljavultunk, jobban ját-

szottuk meg a labdákat, bár éppen 
ebben a periódusban alakítottak ki 
helyzeteket a ciprusiak. Dibusz Dé-
nesnek jár az elismerés, hogy ezek-
ből nem született gól. Volt néhány 
fontos taktikai tanulsága a mérkő-
zésnek, de azt is ki kell emelni, hogy 
az Európa-bajnokságon másféle já-
tékot kell majd játszanunk, hiszen a 
nagyobb csapatok ellen mi leszünk 
azok, akiknek kontrákra kell épí-
teniük” – értékelt az olasz szakem-
ber a Magyar Labdarúgó-szövetség 
(MLSZ) hivatalos honlapján. Az 
összecsapás egyetlen gólját Schäfer 
András szerezte. A következő felké-
szülési mérkőzés alkalmával az íre-
ket fogadják kedden Újpesten.

Ötkarikás előkészület
Románia felnőtt válogatottja lapzár-
tánk után Anglia vendége volt egy 
barátságos mérkőzés erejéig, ugyan-
akkor a nyári olimpiára készülő U23-
as keret Spanyolországban edzőtá-
borozik Nicolae Dică irányításával. 
A másodedző elégedetten nyilatko-
zott az együtt végzett munkáról, és 
úgy érzi, képesek lehetnek érmet 
szerezni a tokiói seregszemlén. En-
nek ellenére hétvégi barátságos 
mérkőzésük alkalmával 1-0-ra alul-
maradtak Mexikó U23-as együttesé-
vel szemben. A szakvezető értéke-
lésekor kiemelte: a dél-amerikaiak 
keretét kilencven százalékban azok 
a játékosok alkották, akik az olim-
pián is részt vesznek majd, miköz-
ben saját együttesében több fi atal is 
helyet kapott. „Érett csapatuk van, 
többségében 1997-ben született játé-
kosok alkotják, míg nálunk többen 
2000–2001-ben születettek. Fontos 
viszont, hogy a hozzáállásuk pozitív 
volt, mindent beleadtak a pályán és 
összességében egy nagyon hasznos 
felkészülési mérkőzés volt” – mond-
ta Dică. Legközelebb kedden, Auszt-
rália U23-as kerete ellen lépnek 
pályára, ugyancsak barátságos mér-
kőzésen. Románia amúgy Tokióban 
Honduras, Dél-Korea és Új-Zéland 
válogatottjaival játszik a csoportkör-
ben július 22–28-án.
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A Voluntari maradt az élvonalban

A másodosztályos Dunărea Călă rași labdarúgócsapa-
tának nem sikerült felborítania a papírformát a Liga 1 
osztályozóján: az idegenben 2-1-re elveszített első mérkő-
zés után a hazai visszavágót is elbukta 4-0-ra a Voluntari 
gárdájával szemben, ezért az Ilfov megyei gárda maradt 
az élvonalban. Ez volt az idény utolsó összecsapása, a 
másik osztályozó ugyanis egy nappal korábban lezárult: 
a Hermannstadt búcsúzott a Liga 1-től, és a Mioveni jutott 
fel a helyére. A Hivatásos Labdarúgóliga (LPF) kimutatása 
alapján amúgy a 2020–2021-es élvonalbeli pontvadászat 
314 mérkőzése közül 90 döntetlennel zárult, a legtöbb 
győzelmet – 26-ot – pedig a bajnokságot megnyerő 
Kolozsvári CFR ünnepelte. A leghosszabb veretlenségi 
sorozat az újonc Argeș FC-é volt, amely tizenegy forduló 
során nem kapott ki. Összesen amúgy 701 gólt szereztek 
az élvonalban, a gólkirály pedig az FCSB játékosa, Florin 
Tănase lett 24 találattal. Mesterhármast csak három játé-
kos ünnepelt: Dennis Man, Andrei Cristea és Constantin 
Budescu. Az elmúlt szezonban is volt több edzőváltás, az 
FCSB, a Sepsi OSK, a Botoșani, a Clinceni, a Chindia Târ-
goviște és az UTA viszont végig kitartottak azon szakveze-
tő mellett, akikkel nyáron nekivágtak az idénynek.




