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Tizenhárom magyar érmet 
vár a MOB-elnök
Kulcsár Krisztián, a Magyar 
Olimpiai Bizottság (MOB) elnöke 
szerint elérhető, hogy Rio de 
Janeiróhoz hasonlóan 160 magyar 
sportoló legyen jelen a július 23-
án kezdődő tokiói nyári játéko-
kon, melyen 13 érem megszerzése 
a reális cél. A sportvezető az 
MTI-nek pénteken úgy nyilatko-
zott: „az elmúlt harminc évben 
folyamatosan csökkent az olim-
pián részt vevő magyar sportolók 
létszáma, és most azt reméljük, 
hogy ez a tendencia megfordul.” 
Rámutatott, hogy bár a koronaví-
rus-járvány bizonyos értelemben 
befolyásolta az eredményesség-
re vonatkozó gondolatokat, a 
tizenhárom érem megszerzését 
továbbra is reálisnak tartja. „Az 
elővigyázatosság, az óvatosság, 
a tartózkodás az egész olimpia 
ideje alatt jelen lesz Tokióban, 
de abban mindenki biztos lehet, 
hogy ezt az olimpiát meg fogják 
rendezni, mert a japánok nagyon 
a magukénak érzik, és azt akar-
ják, hogy aki onnan hazajön, az 
jó érzésekkel tegye” – vélekedett, 
leszögezve: a tokiói kormányzat 
a „végletekig elkötelezett” a ren-
dezéssel kapcsolatban, és végül 
maguk a japánok – akik egyelőre 
nem támogatják a rendezést – is 
„imádni fogják” a nyári játékokat. 
A tavalyról idénre halasztott to-
kiói olimpia július 23-án kezdődik 
és augusztus 8-ig tart. Kvótát 
hétvégén Olasz Anna szerzett, 
azáltal, hogy megnyerte a nyílt 
vízi úszók portugáliai kvalifi káci-
ós viadalát 10 kilométeres távon. 
A 27 éves sportoló öt évvel ezelőtt 
a 14. volt a riói játékokon.
 
Max Verstappen nyerte 
a Francia Nagydíjat
Max Verstappen, a Red Bull 
holland versenyzője nyerte meg a 
Forma–1-es autós gyorsasági-vi-
lágbajnokság Francia Nagydíjat, 
és ezzel növelte az előnyét a 
világbajnoki pontversenyben a 
címvédő és hétszeres vb-győztes 
Lewis Hamiltonnal szemben. 
Az MTI beszámolója alapján 
a 23 éves Verstappennek ez az 
idei harmadik és pályafutása 13. 
futamgyőzelme, az összetettben 
pedig 12 pontra nőtt az előnye. 
Hamilton másodikként ért célba 
a Paul Ricard versenypályán, míg 
a dobogó alsó fokára Verstappen 
csapattársa, a mexikói Sergio 
Pérez állhatott fel. A vb egy hét 
múlva Ausztriában folytatódik.
 
Brazília kiütötte Perut, 
Argentína legyőzte Uruguayt
Argentína 1-0-ra nyert Uruguay 
ellen, Brazília pedig Perut múlta 
felül 4-0-ra a 47. labdarúgó-Copa 
América csoportkörének második 
fordulójában. Nyert Chile is – 1-0-
ra Bolívia ellen –, Kolumbia vi-
szont csak gól nélküli döntetlent 
ért el Venezuelával szemben. A 
dél-amerikai kontinensviadalnak 
otthont adó Brazília hat ponttal 
vezeti a B csoportot Kolumbia 
(4 pont), Venezuela (1), Ecuador 
(0) és Peru (0) előtt, míg az A 
csoportban Argentína 4, Chile 4, 
Paraguay 3, Uruguay és Bolívia 
pedig 0 pontnál tartanak.

Az Európa-bajnokság egyik 
meglepetését okozta hétvégén 
Magyarország labdarúgó-válo-
gatottja, amikor 1-1-es döntet-
lenre mérkőzött meg a világ-
bajnoki címvédő franciákkal, 
bravúros pontszerzésével meg-
őrizve esélyét a továbbjutásra. 
A második fordulóban amúgy 
csak három válogatott váltott 
jegyet a nyolcaddöntőbe.

 » KRÓNIKA

Ami nem sikerült a portu-
gálok ellen, az sikerült a 
világbajnoki címvédő fran-

ciákkal szemben: Magyarország 
labdarúgó-válogatottja pontot 
szerzett a labdarúgó-Európa-baj-
nokság csoportkörében. A máso-
dik fordulóban 1-1-es döntetlennel 
örvendeztették meg a budapesti 
Puskás Aréna telt házas közönsé-
gét, a remek játéknak és Fiola Atti-
la 46. percben szerzett góljának kö-
szönhető bravúros siker pedig még 
Marco Rossi szövetségi kapitányt is 
meglepte.

Sajtótájékoztatóján a piros-fe-
hér-zöld együttes olasz mestere 
hangsúlyozta, hogy az eredmé-
nyen túlmenően a mutatott játék 
az, aminek igazán örülhetnek, ta-
nítványai mind büszkék lehetnek 
magukra. „A védelmünk hatalmas 
munkát végzett, nagyon jók vol-
tak a belső és a szélső védőink is, 
ugyanez igaz a középpályásaink-
ra. (…) A franciák technikai fölénye 
jelentős volt, de ezt kompenzálni 
tudtuk motivációval, és azzal, 
hogy hatalmas szívvel játszot-
tunk. Hálás vagyok a játékosok-
nak, és arra ösztönzöm őket, hogy 
folytassák a megkezdett munkát 
és a fejlődést. A magyar szurkolás 
páratlan európai és világszinten, 
azért dolgozunk keményen, hogy 
szurkolóink elégedettek legyenek 
velünk. Ez a mérkőzés egy kétórás 
adrenalinbomba volt, érzelmek-
ből és feszültségből is bőven jutott 
a szurkolóknak” – értékelt Rossi. 
A Magyar Labdarúgó-szövetség 
(MLSZ) hivatalos honlapja által 
idézett szakember reméli, hogy a 
németek ellen újfent előrelépést 
mutatnak majd. „Az Európa-baj-
nokságokat eddig mindig a televí-
zióban néztem, most pedig olyan 
csodálkozva nézek körül itt, mint 
gyerekek a vidámparkban. Ha 
már itt vagyunk a vidámparkban, 
játszani is akarunk egyet, jól aka-
runk teljesíteni, de ezzel együtt a 
földön kell járnunk. Most elme-
gyünk Münchenbe, és megpróbál-
juk ott is a maximumot nyújtani” 
– fogalmazott Rossi.

Versenyben a továbbjutásért
A franciák elleni gólt szerző Fio-
la Attila élete legszebb napjaként 
jellemezte a szombati, de társai is 
rendre büszkén nyilatkoztak azu-
tán, hogy a világ egyik legerősebb 
együttesével szemben hatékonyak 
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Életben tartott magyar remények

Tovább álmodnak. Fiola Attila gólja életben tartotta a magyarok továbbjutási esélyeit

 » A második 
forduló során az 
olaszok mellett 
csak a belgáknak 
és a hollandok-
nak sikerült 
bebiztosítani a 
helyüket a nyol-
caddöntőbe.

 » „Ez a mérkő-
zés egy kétórás 
adrenalinbomba 
volt, érzelmekből 
és feszültségből 
is bőven jutott a 
szurkolóknak” – 
értékelt Rossi.

voltak. Nagy Attilában ugyan ma-
radt némi hiányérzet, amiért nem 
sikerült győzelemmel zárniuk, de 
arra rámutatott: „most úgy tudunk 
Münchenbe menni a németek el-
len, hogy ki-ki mérkőzést játszha-
tunk a továbbjutásért, jó mérkőzés 
lesz.” Ebben az F előjelű „halálcso-
portban” ugyanis idegenben talál-
koznak a Nationalelf együttesével, 
és még maradt esélyük arra, hogy 
továbblépjenek a kieséses szakasz-
ba. A németek szombat este 4-2-re 
legyőzték Portugália legjobbjait, 
ezért két forduló után Franciaor-
szág 4, Németország és Portugália 
3-3, Magyarország pedig 1 pontnál 
tartanak a négyesben.

Tegnapra az is kiderült, hogy a 
franciák elleni mérkőzésen, egy fe-
jére kapott ütés miatt megszédült 
és lecserélt Szalai Ádám nagy va-
lószínűséggel jelen lehet a szerda 
esti müncheni találkozón. A csatárt 
az eset után kórházba szállították, 
ahol a vizsgálatok szerencsére ne-
gatív eredménnyel zárultak, és már 
visszatérhetett Telkibe, a piros-fe-
hér-zöld együttes hadiszállására.

A továbbjutáshoz Magyarország-
nak mindenképp le kellene győznie 
Németország legjobbjait, és persze a 
franciáknak is meg kellene fékezni-
ük a portugálokat. Ha utóbbi nem si-
kerül, akkor a gólkülönbségek dönt-
hetnek, a piros-fehér-zöldek pedig 
egyelőre 1-4-es gólaránynál tartanak, 
miközben az előttük álló mindhárom 
együttest plusz eggyel jegyzik.

Továbbjutottak 
a belgák és a hollandok
A második forduló során amúgy az 
olaszok mellett csak a belgáknak és 
a hollandoknak sikerült bebiztosí-
tani a helyüket a nyolcaddöntőbe. 
Ehhez Belgium a B csoportban a 
dánokat múlta felül 2-1-re, míg Hol-
landia a C csoportban nyert 2-0-ra 
az osztrákok ellen. Utóbbi négyes-
ben már az is biztos, hogy a hollan-
dok az első helyről jutnak tovább, 

Észak-Macedóniának pedig már 
nem maradt esélye továbblépni – a 
második fordulóban az ukránoktól 
kaptak ki Bukarestben 2-1-re. Ma 19 
órától Ukrajna–Ausztria és Macedó-
nia–Hollandia párosítás szerint jár-
ják a csoportkört, míg a B kvartett-
ben 22 órától Oroszország–Dánia 
és Finnország–Belgium találkozók 
véglegesítik az állást. A macedó-
nok Hollandia elleni, amszterdami 
összecsapásának játékvezetője a 
romániai Kovács István lesz.

Botladozó gigászok
A D csoportban két döntetlen szüle-
tett, a vb-ezüstérmes horvátok nem 
tudták legyőzni a cseheket (1-1), 
míg az angolok a britek rangadó-
ján nem bírtak Skóciával, a londoni 
Wembley Stadionban nem született 
találat (0-0). A horvátoknak két for-
duló után mindössze egy pontjuk 
van, míg a csehek továbbra is veret-
lenek, és közel állnak ahhoz, hogy 
bekerüljenek a nyolcaddöntőbe.

Az E jelzésű kvartettben is borult 
a papírforma, hiszen két fordu-
lót követőn a szlovákokat legyőző 
svédek vannak az élen, és nagyon 
közel van a továbbjutásuk. Ehhez 
viszont az utolsó fordulóban pon-
tot kell szerezniük a lengyelek-
től. Lewandowskiék szombaton 
este küzdelmes meccsen tartották 
életben továbbjutási esélyeiket, a 
spanyolokkal játszottak 1-1-es dön-
tetlent. A spanyolok a mérkőzésen 
büntetőt is rontottak, mindössze 
két pontjuk van, így az utolsó for-
dulóban Sevillában mindenképpen 
meg kell verniük a továbbjutás kü-
szöbén álló szlovákokat.

A Horvátország–Skócia és a Cseh-
ország–Anglia találkozók kedden 
22 órakor lesznek, majd szerdán, a 
22 órakor kezdődő Portugál–Fran-
ciaország és Németország–Magyar-
ország mérkőzések előtt 19 órakor 
Svédország–Lengyelország és Szlo-
vákia–Spanyolország párosítás 
szerint lépnek pályára.
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