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 » RÖVIDEN

Rafael Nadal nélkül rendezik 
a wimbledoni teniszbajnokságot
Rafael Nadal nem indul az év harmadik 
Grand Slam-tornájám, a júliusban ren-
dezendő wimbledoni teniszbajnoksá-
gon. A világranglistán második, 35 éves 
spanyol klasszis már a Roland Garroson 
kilátásba helyezte visszalépését a brit 
tornától, most viszont hivatalosan is 
bejelentették a döntést. Nadal pályafu-
tása során korábban kétszer, 2009-ben 
és 2016-ban hagyta ki sérülés miatt a 
wimbledoni tornát. A spanyol azonban 
most nemcsak a brit viadalt hagyja ki, 
hanem azt is bejelentette, hogy nem 
indul a tokiói nyári olimpián. „Nem 
egyszerű egy ilyen döntés meghozni, 
de hallgatnom kell a testemre. Megbe-
széltük a csapatommal és megértettem, 
hogy ezt kell tennem annak érdekében, 
hogy minél tovább folytatni tudjam 
hivatásos pályafutásomat. Mivel csak 
két hét szünet van a Roland Garros és 
Wimbledon között, erőnlétileg nem 
tudok optimálisan regenerálódni” – 
magyarázta. Tavaly, mint ismeretes, a 
koronavírus-járvány miatt nem rendez-
ték meg a wimbledoni tenisztornát. Egy 
évvel korábban férfi  egyéniben Novak 
Djokovic nyert, miután a döntőben 
felülmúlta azt a Roger Federert, aki az 
elődöntőben Nadalt búcsúztatta.

Világliga-elődöntős 
a magyar női pólóválogatott
Magyarország női vízilabda-váloga-
tottja bravúros, 10-8-as győzelmet 
aratott az Európa-bajnok spanyol 
csapat ellen a világliga athéni szu-
perdöntőjének csütörtöki negyed-
döntőjében. A magyarok korábban a 
csoportkörben a japánokat legyőzték, 
az oroszoktól és a kanadaiaktól azon-
ban kikaptak. Bíró Attila szövetségi 
kapitány együttese az elődöntőben a 
lapzártánk után rendezett Kanada–
Kazahsztán összecsapás továbbjutójá-
val játszik pénteken.
 
Gianluigi Buff on visszatér 
nevelőegyütteséhez
Az olasz másodosztályú Parma 
hivatalosan is bejelentette Gianluigi 
Buffon érkezését. A 43 éves olasz 
kapuslegenda kétéves szerződést írt 
alá nevelőegyesületével. Buffon profi 
karrierjét is a Parmánál kezdte 1994-
ben. Onnan igazolt 2001-ben a Juven-
tushoz, amelyet csak a 2018–2019-es 
idényre hagyott el – a Paris Paris-Ger-
mainért. A Juventussal tíz bajnoki 
címet és négy Olasz Kupát nyert, a 
válogatottal 2006-ban világbajnok 
lett. Visszatérése óta viszont csak tar-
talékként számítottak rá a torinóiak 
a lengyel Wojciech Szczesny mögött, 
ezért nem hosszabbította meg a 
szezon végén lejáró szerződését. A 
Parma az utolsó helyen végzett az 
olasz élvonal legutóbbi szezonjában, 
így a következő idényt a másodosz-
tályban kezdi. Csütörtökön búcsúzott 
el ugyanakkor Sergio Ramos is Real 
Madridtól, ahová 2005-ben, a Sevillá-
tól igazolt. A „királyi gárda” 35 éves 
csapatkapitánya nem tudott megálla-
podni Florentino Perez klubelnökkel 
szerződése meghosszabbításáról, 
mert bár a fizetéscsökkentést elfo-
gadta, két évre szóló hosszabbítást 
akart. Utólag ugyan beleegyezett a 
Real ajánlatába, de mind kiderült: 
erről határidő után értesítette csak a 
klubot. Sergio Ramos többek között 
öt spanyol bajnoki címet, négy Bajno-
kok Ligája-trófeát és két Király Kupát 
nyert a Real Madriddal.
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Nyolcaddöntős a Squadra Azzurra

Olaszország biztosította be elsőként 
továbbjutását a labdarúgó-Euró-
pa-bajnokság nyolcaddöntőjébe. 
A kirobbanó formában szereplő 
Squadra Azzurra sorozatban máso-
dik csoportmérkőzését nyerte meg 
3-0-ra, vasárnap már a harmadik 
fordulóban lépnek pályára. Ma-
gyarország legjobbjai szombaton, a 
franciákkal játszanak Budapesten.

 » KRÓNIKA

K irobbanó formában szerepel eddig 
Olaszország labdarúgó-válogatott-
ja az Európa-bajnokságon: az a 

Squadra Azzurra, amely a kontinensvia-
dalok története során nem nyert mérkő-
zéseket több mint két gólt szerezve, most 
sorozatban másodjára is 3-0-s sikerrel 
gyűjtött három pontot – és elsőként biz-
tosította be továbbjutását a nyolcaddön-
tőbe. A törökök után szerda este Svájcot 
múlták felül 3-0-ra Rómában, Manuel 
Locatelli duplája és Ciro Immobile hajrá-
gólja révén. A találkozó elején Chiellini is 
betalált az ellenfél kapujába, de találatát 
a videobíró-rendszer jelzésére kezezés 
miatt érvénytelenítették.

Roberto Mancini, az olaszok szövet-
ségi kapitánya szerint erős ellenfelet 
győztek le, de a három pontot kiérde-
melték. „Nem volt könnyű egy második 
mérkőzést is megnyerni öt napon belül” 
– mondta. Kiemelte: olyan fantasztikus 
játékosai vannak, akik szeretnek futbal-
lozni, és nem félnek kockázatot vállalni. 
Noha az elmúlt időszakban remek so-
rozatot tudnak maguk mögött, Mancini 
továbbra is esélyesebbnek tartja náluk 
a francia, a portugál és a belga csapatot, 
hiszen a gallok világbajnokok, a luzitá-
nok címvédők, a belgák pedig a világ-
ranglista élén állnak. „Ezek a csapatok 
már egy ideje formálódnak, természetes, 
hogy előttünk járnak, de persze bármi 
megtörténhet” – tette hozzá.

A játéknap másik mérkőzésén Wales 
legyőzte a törököket, ezért az A cso-
portban két forduló után Olaszország 
6, Wales 4, Svájc 1, Törökország pedig 0 
pontnál tart. A csoportkört vasárnap zár-

ják, Olaszország–Wales (19 óra) és Svájc–
Törökország (19 óra) párosítás szerint.

Érdekesség, hogy Olaszország hazai 
pályán veretlen maradt az elmúlt 58 tét-
meccsén, utoljára 1999-ben, Nápolyban 
kapott ki a dánok elleni Eb-selejtezőben. 
Azóta 45 győzelmet és 13 döntetlent jegy-
zett hazai környezetben. Az idegenbeli 
találkozóit is beszámítva is pazar soro-
zatot jegyeznek az olaszok: 29 mérkőzés 
óta veretlenek és sorozatban tíz találko-
zót meg is nyertek – kapott gól nélkül.

ICD-készüléket kap Eriksen
ICD-készüléket (beültethető szív-defi bril-
látor) kap Christian Eriksen. A dán labda-
rúgó-válogatott klasszisa, mint ismeretes, 

a labdarúgó-Európa-bajnokság csoport-
körében, a fi nnek elleni mérkőzésen esett 
össze és hosszú percekig élesztették újra. 
Állapotát szerencsére sikerült stabilizálni, 
és azonnal kórházba szállították további 
kivizsgálásra. A vizsgálatok eredményei 
alapján, több szakember véleményét kikér-
ve jutottak arra az elhatározásra, hogy a 29 
éves középpályásnak ajánlott lenne egy 
ICD-készüléket beültetni. A Dán Labdarú-
gó-szövetség (DBU) tegnapi közleménye 
alapján a válogatott orvosa, Morten Boe-
sen kapcsolatban áll a szívspecialistákkal, 
és a Eriksennel is. „Miután Christian át-
esett több különböző szívvizsgálaton arra 
a döntésre jutottak, hogy ICD-re van szük-
sége. Ez a készülék szükséges egy szívro-
ham után, az esetleges szívritmuszavarok 
miatt. Christian elfogadta a megoldást és 
a tervet országos és nemzetközi szinten 
támogatják a szakemberek” – olvasható a 
közleményben, amely arra kér mindenkit, 
hogy az elkövetkezendő időszakban biz-
tosítsanak nyugalmat a labdarúgónak és 
családjának.

Az Európa-bajnokságon szereplő 
csapatok különben egy közös videóval 
üzentek és bátorították Eriksent, akinek 
csapata csütörtöki lapzártánk után Bel-
gium ellen lépett pályára a B csoport má-
sodik fordulójában.

 Koronavírus-fertőzés 
a szlovákoknál
Lapzártánkkor a C csoport második fordu-
lójában Bukarestben játszották az Ukraj-
na–Észak-Macedónia mérkőzést. Ez 2-1-gyel 
zárult, majd késő este Amszterdamban csa-
pott össze a holland és az osztrák csapat. 
Pénteken Svédország–Szlovákia találkozó 
„nyitja” a napot 16 órától – Szentpéter-
váron –, a szlovák válogatottban viszont 
csütörtökön pozitív lett a védő Denis Vavró 
és egy edző koronavírustesztje. Az MTI be-
számolója alapján Stefan Tarkovic szövet-
ségi kapitány nem nevezte meg kollégáját, 
Vavrónak pedig nincs tünete. Mindkettejü-
ket elkülönítették társaiktól. Ők amúgy az 
elsők, akiknek pozitív lett a tesztje az Eb 
során. A svéd–szlovák meccs után Horvát-
ország–Csehország (19 óra), majd Anglia–
Skócia (22 óra) találkozó lesz pénteken.

 „Vissza” a Puskás Arénába
Szombaton ismét megtelhet a budapesti 
Puskás Aréna lelátója, az egyedüli korlá-
tozatlan belépést kínáló Eb-helyszínen 
pedig Magyarország–Franciaország ösz-
szecsapást rendeznek. A szurkolók már a 
portugálok elleni összecsapáskor is fan-
tasztikus hangulatot teremtettek, és bár 
a piros-fehér-zöldek a hajrában kikaptak, 
bevallásuk szerint a drukkerek kiváló ösz-
tönzést jelentenek számukra. A világbaj-
nok gallok ellen is az lesz a céljuk, hogy a 
maximumot nyújtsák. „Meggyőződésem, 
hogy a csapatunkban megvan a kvalitás 
és az erő. A portugálok ellen is megmutat-

tuk, hogy egy-két kulcsjátékosunk nélkül 
is jó teljesítményre vagyunk képesek. Ezt 
kell továbbvinnünk a következő meccsre 
is” – nyilatkozta a játékosok közül Sallai 
Roland. A franciák – akik szerda este ér-
keztek meg Budapestre – elleni találkozó 
16 órakor kezdődik, majd 19 órától Por-
tugália–Németország összecsapás lesz 
Münchenben, az F csoportban. Ugyancsak 
szombaton rendezik a Spanyolország–
Lengyelország találkozót (22 óra), hogy 
aztán vasárnap már a csoportkör utolsó 
fordulójában lépjenek pályára a csapatok. 

Gólöröm. Az olaszok triplákkal nyerik csoportmeccseiket az idei Európa-bajnokságon

 » Az A csoportban két forduló 
után Olaszország 6, Wales 4, 
Svájc 1, Törökország pedig 0 pont-
nál tart.

 » A magyaroknak a világbajnok 
gallok ellen is az lesz a céljuk, 
hogy a maximumot nyújtsák.




