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S zoboszlai Dominik is szerepel 
a pénteken kezdődő labdarúgó 

Európa-bajnokságról lemaradó já-
tékosok álomcsapatában, amelyet a 
tekintélyes francia sportnapilap, a 
L’Equipe állított össze. A névsorban 
olyan futballisták szerepelnek, akik 
sérülés vagy betegség miatt lema-
radnak a részben budapesti rende-
zésű tornáról, és olyanok is, akiknek 

a válogatottja nem jutott ki a tavaly 
nyárról elhalasztott Európa-baj-
nokságra. Az álomcsapat kapusa 
a szlovén Jan Oblak, jobbhátvédje 
az angol Trent Alexander-Arnold, a 
balhátvéd a francia Theo Hernan-
dez, a középhátvéd a spanyol Sergio 
Ramos és a holland Virgil van Dijk. 
A jobbszélső a L’Equipe által a ma-
gyarok legjobb játékosának nevezett 

Szoboszlai Dominik, aki makacs 
szeméremcsont-gyulladása miatt 
december óta nem szerepelt mérkő-
zésen. A balszélső a német Marco 
Reus, a középpálya közepén a fran-
cia Eduardo Camavinga és a szerb 
Sergej Milinkovic-Savic található. A 
támadósorban a svéd Zlatan Ibra-
himovic és a norvég Erling Haaland 
kapott helyet.

Ú jabb rangos nemzetközi teqball-
versenyen vett részt a székelyud-

varhelyi Góbék Teqball Team, a párizsi 
Eaubonne Challenger Cup elnevezésű 
tornán Györgydeák Apor első helyen 
végzett, míg az Ilyés Szabolccsal al-
kotott páros második lett.  Góbék Teq-
ball Team négy sportolója vett részt a 
versenyen, egyéniben Györgydeák és 
Ilyés mellett Feleki Gellért és Incze 
Dávid is továbbjutott csoportjából. A 
két héttel korábbi varsói győzelméhez 
hasonlóan György deákot ezúttal sem 
tudták megállítani, a fi atal teqballos 

ismét világbajnokokat előzött meg, 
a döntőben pedig a hazaiak francia 
válogatott játékosát, Julien Grondint 
győzte le.

Györgydeák Ilyés Szabolccsal 
együtt a párosok között is döntőt ját-
szott, a fi nálét azonban a világbaj-
nok Blázsovics Ádám/Bányik Csaba 
magyarországi páros húzta be. A 
Feleki Gellért/Incze Dávid páros a 
francia válogatottól vereséget szen-
vedve a negyeddöntőben búcsúzott.

Az egyéniben első, valamint pá-
rosban a második helynek köszön-

hetően a párizsi verseny legeredmé-
nyesebb klubja a székelyudvarhelyi 
Góbék Teqball Team lett.

Eaubonne Challenger Cup, Pá-
rizs. Egyéni:  1. Györgydeák Apor 
(Góbék Teqball Team), 2. Julien 
Grondin (Teqball Mulhouse Club), 
3. Bányik Csaba (Phoenix Teqball 
Academy, Budapest). Páros: 1. Blá-
zsovics Ádám/Bányik Csaba (Phoe-
nix), 2. Ilyés Szabolcs/Györgydeák 
Apor (Góbék), 3. Julien Grondin/Hu-
go Rabeux (Mulhouse).

Z. T.

Párizsban sem tudták legyőzni Györgydeákot

Magyar játékos a kimaradók álomcsapatábanRebrov az al-Ain vezetőedzője lett
A bajnok Ferencvárostól távozott Szerhij Rebrov vezetőedző az egyesült 
arab emírségekbeli al-Ain labdarúgócsapatához szerződött. Dzsudzsák 
Balázs korábbi klubja közösségimédia-felületein jelentette be az ukrán 
szakember érkezését. A budapesti klub múlt pénteken közölte, hogy a 
vezetőedző távozott posztjáról, utódja pedig az osztrák Peter Stöger lett.

Ogier nyerte a Szardínia Ralit
Sébastien Ogier nyerte a Szardínia Ralit, az idei világbajnoki sorozat 

ötödik versenyét. A 37 éves Ogier – aki idénybeli harmadik győzelmét 
aratta – összetettben növelte előnyét Evansszel szemben. A hétszeres 
világbajnok versenyző 52. alkalommal bizonyult a leggyorsabbnak, és 
negyedszer győzött Szardínián. Szardínia Rali, az élmezőny: 1. Sébastien 
Ogier, Julien Ingrassia (francia, Toyota Yaris), 2. Elfyn Evans, Scott Martin 
(brit, Toyota Yaris), 3. Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe (belga, Hyun-
dai i20). A vb élcsoportja: 1. Ogier 106 pont, 2. Evans 95, 3. Neuville 77.

• RÖVIDEN 

12.00 Tenisz, Grand Slam-torna, Roland Garros, Párizs (Eurosport 1)
13.00 Tenisz, WTA-torna, Nottingham (Digi Sport 2, Digi Sport 4)
15.00 Kerékpározás, Pro-sorozat, szlovén körverseny (Eurosport 2)
18.00 Férfi kosárlabda, román bajnokság, kisdöntő: Voluntari–Pitești 
           (Digi Sport 3, Look Sport +)
20.00 Férfi kosárlabda, román bajnokság, döntő: Kolozsvár–Nagyvárad 
           (Digi Sport 4, Look Sport +)
20.00 Teremlabdarúgás, magyar bajnokság, döntő: 
           Haladás–Berettyóújfalu (M4 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  

Eb-meccsek, magyar kommentárral
Romániában is közvetíti a tornát az M4 Sport

Marco Rossi, a magyar válogatott olasz szövetségi 
kapitánya. Erdélyben is élvezhető lesz a nemzeti 
válogatott  meccseinek magyar nyelvű közvetítése

▾  FORRÁS: MTI

• Az M4 Sport ígérete 
szerint a pénteken rajtoló 
labdarúgó Európa-baj-
nokság mérkőzéseinek 
magyar nyelvű közvetítése 
az erdélyi nézők számára 
is elérhető lesz. Székely 
Dávid csatornaigazgató a 
Székelyhonnak elmondta, 
a magyar közszolgálati 
sportcsatorna a konti-
nenstorna valamennyi 
találkozóját sugározza a 
romániai területen, fontos 
részlet azonban, hogy a 
megkötött szerződés kizá-
rólag a kábeles közvetítési 
jogokra vonatkozik. Az M4 
Sport a tokiói játékokat 
sem kódolja Romániában.

ORBÁN ZSOLT

A kárcsak öt évvel ezelőtt 
a franciaországi torna al-
kalmával, ezúttal is az M4 

Sport közvetítéseivel szurkolhatjuk 
végig a magyar labdarúgó-váloga-
tott Eb-mérkőzéseit. A magyar köz-
szolgálati sportcsatornának ugyanis 
úgy sikerült megállapodni a rangos 
sportesemény közvetítési jogait bir-
tokló céggel, hogy a mérkőzéseket 
Romániában és Szlovákiában is su-
gározhassák. A pénteken rajtoló lab-

darúgó-Eb-t megelőzően jó előjelnek 
bizonyult, hogy az erdélyi tévéné-
zők számára már a magyar labda-
rúgó-válogatott márciusi vb-selej-
tezőit, illetve a magyar–szlovén 
rendezésű U21-es Európa-bajnokság 
összecsapásait is elérhetővé tette az 
M4 Sport.

„A Médiaszolgáltatás-támogató 
és Vagyonkezelő Alap (MTVA) Ro-
mániában és Szlovákiában is ren-
delkezik azzal a joggal, hogy párhu-

zamosan a magyarországi adással, 
közvetítse az idei labdarúgó Euró-
pa-bajnokság valamennyi mérkőzé-
sét. Akik látták a magyar válogatott 
vb-selejtezős mérkőzéseit március-
ban, ugyanazok tudják majd nézni 
az Európa-bajnokság mérkőzéseit 
is” – nyilatkozta a Székelyhonnak 
Székely Dávid.

Az M4 Sport csatornaigazgatója 
érdeklődésünkre elmondta, az ifj ú-
sági foci-Eb határon túli közvetítése 

az Európai Műsorszolgáltató Uniónak 
(EBU) köszönhető, mivel a közszol-
gálati médiumok közötti viszony ezt 
lehetővé teszi. A napokban rajtoló Eu-
rópa-bajnokság esetében már jóval 
nehezebb tárgyalások eredménye-
ként sikerült megállapodásra jutni.

„Sajnos sem digitálisan az 
M4Sport.hu-n, sem azok számára 
nem tudjuk biztosítani a közvetítést, 
akik a műholdas adást nézik, a ká-
beles előfi zetőknek azonban most is 

elérhetőek lesznek a közvetítések” – 
magyarázta Székely Dávid.

Jó hír azonban, hogy a július 23-
án kezdődő tokiói olimpia során az 
M4 Sport közvetítései – a jelenlegi 
feltételek mellett – ugyancsak elér-
hetőek lesznek a romániai tévénézők 
számára. „Az ötkarikás játékokat a 
határon túli magyarok jelentős szá-
zaléka ugyancsak követni tudja az 
M4 Sporton, a kábeles adás segítsé-
gével” – árulta el a csatornaigazgató.




