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Lehetnek japán nézők
a tokiói olimpián
Korlátozott számban ugyan, de 
lehetnek japán nézők a július 
23-án kezdődő tokiói olimpia 
versenyein. A szervezők – a 
Nemzetközi Olimpiai Bizott-
sággal történt egyeztetés után 
– tegnap azt közölték, hogy az 
adott helyszín befogadóképessé-
gének legfeljebb ötven százalé-
kát lehet megtölteni szurkolók-
kal, a maximális létszám tízezer 
ember lehet. Hozzátették ugyan-
akkor, hogy amennyiben július 
12-ig rosszabbodik a járvány-
helyzet, és ismét vészhelyzetet 
kell hirdetni, teljes egészében 
kizárhatják a nézőket. Az MTI 
beszámolója alapján a házi-
gazdák a koronavírus-járvány 
ellenére biztonságos szervezést 
ígérnek. A japán hírügynökség 
friss közvélemény-kutatása 
szerint a lakosok 40,3 százaléka 
zárt kapus rendezést szeretne, a 
válaszadók 30,8 százaléka pedig 
úgy vélte: le kellene mondani 
a játékokat. A tokiói olimpiát, 
mint ismeretes, tavaly a járvány 
miatt elhalasztották idénre. Egy 
korábbi döntés nyomán külföldi 
nézők nem lehetnek a versenye-
ken, és a hivatalos küldöttségek 
tagjainak számát is szeretnék a 
minimálisra csökkenteni.
 
Öngól okozta Kolumbia 
vereségét
A Brazíliában zajló labdarú-
gó-Copa América B csoportjának 
3. fordulójában Kolumbia 2-1-re 
kikapott Perutól – Mina öngólja 
miatt –, míg Venezuela kétszer 
is egyenlített, így egy pontot 
megmentett Ecuador ellen. Ezek 
után a B csoportban Brazília 6, 
Kolumbia 4, Peru 3, Venezuela 
2, Ecuador pedig 1 pontnál tar-
tanak. A másik ágon, az A jelű 
csoportban Argentína, Chile, 
Paraguay, Uruguay és Bolívia 
szerepelnek a kontinensviada-
lon – lapzártánk után léptek 
pályára a harmadik fordulóban, 
majd pénteken folytatják a ne-
gyedik körben. A két csoportból 
az első négy-négy helyezett jut 
tovább a kieséses szakaszba.
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H ivatalossá vált a fúzió Konstanca 
két labdarúgó-együttese, az élvo-

nalbeli Viitorul és a másodosztályos 
Farul között. A következő szezonban 
Konstancai Farul néven indulnak a 
Liga 1-ben Gheorghe Hagi szakveze-
tése mellett.

A romániai labdarúgás aranyge-
nerációjának legendája tizenkét 
évvel ezelőtt, 2009-ben alapította a 
klubot, hogy az akadémiáján nevel-
kedő fi atalok játéklehetőséget kap-
janak. A 2016–2017-es szezonban az 
élvonalbeli bajnokságot is sikerült 
megnyerniük, majd két szezonnal 
később Román Kupával és Romá-
nia Szuperkupájával egészítették ki 
dicsőséglistájukat. Csak az elmúlt 
idényben „gyengélkedtek”, bár ek-
kor nem Hagi volt az alakulat veze-
tőedzője.

Ezalatt a Konstancai Farul a megye 
nagy múltú gárdája, 1920-ban ala-
pították, és bár élvonalbeli bajnok-
ságot soha nem nyertek, a 2006-os 
UEFA Intertotó-kupában döntősök 
voltak. A klub viszont 2016-ban csőd-
be ment, szurkolói kezdeményezésre 
alapították újjá, hogy a hagyományo-
kat folytassák. Az egykori labdarúgó, 
Ciprian Marica 2018-ban vásárolta 
meg a brandet, és később a szurko-
lókkal is megállapodott a másodosz-
tályban szereplő alakulat átvételéről.

Marica a tegnap bejelentett fúzió 
után is részvényes marad a klubban, 
mellette Gheorghe Hagi és Jaskó Zol-
tán tulajdonosai az új egyesületnek, 
amelyet Gheorghe Popescu elnö-
köl majd, Tiberiu Curt segítségével. 
„Úgy gondolom, hogy ez a fúzió a 
dobrudzsai sport két legjelentősebb 
márkája között a sporttörténelem 
legjelentősebb momentuma. (…) 

Amikor két brand eggyé válik, annak 
eredményeként mindig egy erősebb 
klub jön létre” – mondta Popescu. 
Rámutatott, hogy az egyesülés ötlete 
már az év elején felmerült, kiemelte 
viszont, hogy Hagi akadémiája külön 
entitásként működik a továbbiakban 
is, az ott kinevelt 8–18 éves fi atalok 
pedig utánpótlást biztosítanak majd 
a nagycsapatnak. A fúziót támogatja 
a városi és a megyei önkormányzat 
is, Hagi szerint abban segíthetnek 
legtöbbet ha infrastruktúrát biztosí-
tanak majd a csapat számára.

„A Farulnál nevelkedtem, az a 
klub formált és ezt a brandet kell 
továbbvinnünk” – mondta a „Kár-
pátok Maradonája”, kiemelve, hogy 
sokkal nagyobb felelősségnek érzi 
az új klub csapatát edzene, hiszen 
immár egy várost, egy egész megyét 
képviselnek. „Kötelesek vagyunk mi-
nőségi futballt mutatni” – hangsú-

lyozta. Megjegyezte, első lépésként 
hatékonyan kell felépíteniük az ad-
minisztratív szervezést, majd pedig 
olyan költségvetést kell generálniuk, 
amely lehetőséget ad egy versenyké-
pes csapat összeállításához.

A Farul másodosztályos helyét 
eközben értékesíteni szeretnék. Ma-
rica rámutatott ugyanis arra, hogy 
megdolgoztak azért a pozícióért, 
nem szeretnének egyszerűen lemon-
dani róla. A Viitorul fi ókcsapata, 
mint ismeretes, a harmadik ligában 
szerepel, amennyiben a másodosztá-
lyos helyre nem tartanak igényt és a 
Farul hivatalosan is visszalép, akkor 
a szabály szerint az első kieső, a Lé-
nárdfalva indulhatna a 2021–2022-es 
idényében újra a Liga 2-ben. Utóbbi 
alakulat amúgy szintén átalakuló-
ban van, Máramarosi Dacia SK né-
ven szerepel majd miután a megyei 
tanács támogatására is számíthat.

Egyesítették a konstancai labdarúgást, Hagi ismét edzőnek állt

 » „Amikor két 
brand egyé válik, 
annak eredménye-
ként mindig egy 
erősebb klub jön 
létre” – mondta 
Gică Popescu.

Kolozsváré a kosárserleg

A Kolozsvári U-BT férfi  kosárlabdá-
zói emelhették magasba a hazai or-
szágos bajnokság serlegét, miután 
az egyik fél harmadik győzelméig 
tartó fi nálé vasárnap esti ötödik 
találkozóján 86:67-re felülmúlták 
hazai pályán a Nagyváradi VSK-t a 
3-2 arányú összesítettben. „Ez most 
a megnyugvás és az öröm pillanata, 
mert nagyon nehezen nyertünk 
idén” – mondta Mihai Silvășan, 
a Szamos-partiak vezetőedzője. 
Rámutatott, hogy a koronaví-
rus-járvány okozta gondok mellett 
számos sérülés is hátráltatta őket, 
ezért meglátása szerint tanítványai 
valóságos hősök. A döntő legér-
tékesebb játékosa (MVP) a litván 
Donatas Tarolis lett. A váradiak a Ro-
mán Kupa után a második döntőjü-
ket veszítették el az idei szezonban, 
a FIBA Európa Kupa megnyerésével 
viszont történelmet írtak. 
FORRÁS: FACEBOOK/U-BT CLUJ-NAPOCA

Hibátlan mérleggel nyerte 
meg csoportját Olaszország 
labdarúgó-válogatottja az 
Európa-bajnokságon. A 
Squadra Azzurra mellett 
Wales is továbbjutott a nyol-
caddöntőbe.
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O laszország csoportelső-
ként jutott tovább a labda-
rúgó-Európa-bajnokság 

nyolcaddöntőjébe, miután az A 
csoport utolsó fordulójában 1-0-ra 
legyőzte Wales legjobbjait. Utóbbi 
gárda emberhátrányban fejezte 
be a vasárnapi találkozót, a római 
összecsapás játékvezetője, Ovi-
diu Hațegan ugyanis az 55. perc-
ben kiállította Ethan Ampadut. 
A szankció jogos volt, érdekesség 
viszont, hogy a román sípmester 

EURO 2020: SVÁJCNAK MEG KELL VÁRNIA A CSOPORTHARMADIKOK KÜLÖNRANGSORÁNAK EREDMÉNYÉT

Előretört a Squadra Azzurra

 » A nyol-
caddöntőben 
Olaszország az 
angliai Wembley 
Stadionban, míg 
Wales a hollan-
diai Amszter-
damban lép majd 
pályára.

már a másodjára mutatott fel piros 
lapot az idei kontinensviadalon. A 
walesieknek ugyanakkor nem volt 
okuk panaszra, mert a második 
helyről szintén bebiztosították a to-
vábbjutásukat. Svájc ezalatt hiába 
győzte le 3-0-ra a törököket, csak a 
harmadik helyen zárt a négyesben, 
és meg kell várnia a harmadik he-
lyezettek különrangsorának vég-
eredményét. Az első két helyezet-
tek mellett, mint ismeretes, a négy 
legjobb csoportharmadik is tovább-
jut a nyolcaddöntőbe. Ebben az A 
négyesben Olaszország 9, Wales 
4, Svájc 4, Törökország pedig 0 
ponttal zártak. A nyolcaddöntőben 
Olaszország az angliai Wembley 
Stadionban, míg Wales a hollandiai 
Amszterdamban lép majd pályára.

Lapzártánk után a B és a C cso-
portok harmadik fordulóját ren-
dezték, ma pedig a D négyesben 
Horvátország–Skócia és Csehor-
szág–Anglia összecsapások lesznek 

22 órától. Ismeretes, hogy ebben a 
csoportban még senki sem biztosí-
totta be helyét a nyolcaddöntőbe, 
a csehek és az angolok 4-4, a hor-
vátok és a skótok pedig 1-1 pontról 
várják az utolsó kört. Utóbbi együt-
tes számára viszont rossz hír, hogy 
az angolok ellen döntetlenre vég-
ződött meccs legjobbjának, Billy 
Gilmournak pozitív lett a korona-
vírustesztje, ezért kénytelen lesz 
kihagyni a találkozót.

Véget ért ugyanakkor az Eb 
Ousmane Dembélé számára is, a 
magyarok elleni összecsapáson 
megsérült francia csatárnak há-
romhetes kényszerszünetet kell 
tartani, ezért nem lép pályára 
szerdán Budapesten, ahol a gal-
lok a portugálok ellen zárják a 
csoportkört – épp Hațegan bírás-
kodása mellett. Ezalatt Magyaror-
szág legjobbjai, mint ismeretes, 
Münchenben csapnak össze a né-
metekkel a továbbjutásért.




