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12.00 Tenisz, WTA-torna, Homburg, Németország (Digi Sport 4)
13.00 Tenisz, WTA-torna, Eastbourne, Egyesült Királyság (Digi Sport 2)
14.30 Tenisz, ATP-torna, Mallorca, Spanyolország (Look Sport +)
19.00 Labdarúgás, Eb: Spanyolország–Szlovákia (Pro TV, Duna TV)
19.00 Labdarúgás, Eb: Svédország–Lengyelország (Pro X, M4 Sport)
22.00 Labdarúgás, Eb: Németország–Magyarország (Pro X, M4 Sport)
22.00 Labdarúgás, Eb: Franciaország–Portugália (Pro TV, Duna TV)

• 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  

S zülővárosa csapatában, a Csík-
szeredai Sportklub színeiben 

folytatja jégkorongozói pályafutását 
Adorján Attila. A magyar válogatott 
kapusának hazatérését közösségi 
oldalán jelentette be az Erste Li-
ga-győztes székelyföldi együttes.

A 24 éves, 1996. november 26-án 
Csíkszeredában született sportoló ro-
mán és magyar állampolgár is, ifi ként 
a román válogatottban szerepelt, tagja 
volt a 2013-ban Brassóban megrende-
zett Ifj úsági Olimpiai Napokon szerep-
lő romániai korosztályos csapatnak, 

majd hosszú szünet után tavaly a 
magyar felnőtt válogatottban is bemu-
tatkozott. Adorján Attila első csapata 
a Csíkszeredai ISK volt, majd tagja 
volt a Phoenix néven futó székelyföldi 
együttesnek, amely a magyar korosz-
tályos bajnokságban szerepelt.

A „Murok” becenévre hallgató ki-
váló kapus 2014-ben került Miskolc-
ra, ahol 2020-ig védett, részese volt a 
miskolciak sikereinek.

A DVTK Jegesmedvék színeiben a 
MOL Liga megnyerése mellett szere-
pelt a szlovák Extraligában, az elmúlt 

szezonban jégre lépett a fi nn másod-
osztályban, a Mestis Ligában is.

„Nagyon örülök, hogy újra szülő-
városom csapatában játszhatok. Úgy 
gondolom, nagy megtiszteltetés és fe-
lelősség ebben a csapatban játszani, a 
liga legnagyobb szurkolótábora előtt. 
Az elmúlt három évben minden baj-
nokságban sikeres volt a csapat, én 
mindent meg fogok tenni azért, hogy 
további sikereket érjünk el és a keret 
hasznos tagja legyek” – olvasható a 
kék-fehérek közleményében.

D. L.

V áratlanul bejelentette vissza-
vonulását Jordon Cooke, aki 

az elmúlt két szezonban a Gyergyói 
Hoki Klub jégkorongcsapatának első 
számú kapusa volt. A kapus sérülés-
re hivatkozva jelezte, hogy nem tölti 
ki hároméves szerződését a Gyergyói 

HK-nál. A sérüléséről eddig nem tu-
dott a klub.

Jordon Cooke elvesztése nehéz 
feladat elé állítja a gyergyóiak veze-
tőségét, hiszen biztos pontként szá-
mítottak rá a továbbiakban is. A 28 
éves kanadai hálóőr mindkét itteni 

szezonjában az Erste Liga egyik leg-
jobbja volt, közel 94 százalékos vé-
dési hatékonyságot ért el. Nagy sze-
repe volt abban, hogy 2020 tavaszán 
a piros-fehérek a legjobb négy közé 
jutottak és bronzérmet szereztek a 
ligában. (Gergely Imre)

Hazatér Csíkszeredába Adorján Attila

Visszavonult a GYHK kanadai kapusa

• Ma késő este a német–magyar és a portugál–francia meccsekkel fejeződnek be a 
labdarúgó Európa-bajnokság csoportküzdelmei. Marco Rossi együttesének megvan 
az esélye, hogy kiharcolja a továbbjutást, ehhez azonban még a franciák elleni buda-
pesti 1–1-nél is nagyobb bravúr szükséges.

ORBÁN ZSOLT

A világbajnokkal játszott vi-
lágraszóló döntetlen és a 
németek többgólos sikere az 

Eb-címvédő portugálok ellen rend-
kívül izgalmassá tette a harmadik 
fordulót az F csoportban. A magyar 
válogatott abban a tudatban léphet 
pályára a müncheni Allianz Aréná-
ban, hogy egy esetleges bravúrgyő-
zelemmel biztosan a továbbjutó he-
lyek valamelyikén végezne.

A magyarok ebben az esetben 
megelőznék a németeket, és négy 
pont mindenképp elegendő lenne a 
nyolcaddöntős szerepléshez, mivel a 
három befejeződött csoportból kettő-
ben is három ponttal zárt a harmadik. 
A B csoportban Finnország, a C jelű 
négyesben pedig Ukrajna lett harma-
dik, mindkettőnek minimális esélye 
maradt bekerülni a legjobb 16 közé.

Egy papírforma hazai sikerrel a 
németek az F csoport élén végezhet-
nek, de a Nationaelfnek egy döntet-
len is biztos továbbjutást jelentene. 
„A portugálok elleni győzelem meg-
érdemelt volt, amivel megérkeztünk 
a tornára, de a magyarok elleni 
mérkőzés nehezebb lehet, mert nem 
nyílnak ki annyira” – fogalmazott 
Joachim Löw, a németek Eb után tá-
vozó szakvezetője, aki nem aggódik, 
hogy csapata vereséggel rajtolt, mert 
szerinte ritkán ér a csúcsra olyan 
gárda, amelyik a csoportkörben vil-
log. „A magyar csapat ellen ott kell 

folytatnunk, ahol a portugálok ellen 
abbahagytuk” – tette hozzá a 61 éves 
szövetségi kapitány.

Magyar szempontból az egyik leg-
főbb kérdés, hogy mennyit vett ki a 
nemzeti együttes tagjaiból az előző 
két mérkőzés, amelyen rengeteget 

futva fi zikálisan nemhogy felvették a 
versenyt a jobb képességű ellenfelek-
kel szemben, még felül is múlták őket 
ezen a téren. Marco Rossi szövetségi 
kapitány ráadásul egy kivételtől elte-
kintve – Nego Loic váltotta Lovren-
csics Gergőt – ugyanazt a kezdőcsa-

patot küldte pályára a portugálok és 
a franciák ellen is, és valószínűsíthe-
tően ezúttal sem lesz sok változtatás.

A jó eredmény elérésére akkor 
lehet esélye a magyaroknak, ha fi zi-
kálisan a harmadik meccset is végig 
bírják a játékosok. Ami nehézséget 
okozhat, hogy ezúttal nem űzi-hajtja 
majd 50 ezer magyar drukker a vá-
logatottat, mint a Puskás Arénában. 
Ezúttal idegenben kell helytállnia 
úgy, hogy a Münchenben engedélye-
zett 14 ezer néző többsége német lesz.

Mindkét együttesnél egy-egy 
támadó sérülése boríthatja fel az 
edzők elképzelését: a németeknél 
Thomas Müller szereplése térdprob-
lémák miatt kérdéses, míg a ma-
gyaroknál a csapatkapitány Szalai 
Ádám agyrázkódás után lábadozik. 
Utóbbinál ugyanakkor minden vizs-
gálat negatív eredményt hozott, így 
vélhetően bevethető lesz. A 22 óra-
kor kezdődő találkozó játékvezetője 
az orosz Szergej Karaszjov lesz.

Labdarúgó Európa-bajnokság, 
C csoport, 3. forduló: Ukrajna–
Ausztria 0–1 (0–1), gólszerző Baum-
gartner (21.); Észak-Macedónia–Hol-
landia 0–3 (0–1), gólszerzők Depay 
(24.), Wijnaldum (51., 58.). A csoport 
végeredménye: 1. Hollandia 9 pont 
(8–2), 2. Ausztria 6 (4–3), 3. Ukrajna 
3 (4–5), 4. Észak-Macedónia 0 (2–8). 
B csoport: Finnország–Belgium 0–2 
(0–0), gólszerzők Hradecky (74., 
öngól), Lukaku (81.); Oroszország–
Dánia 1–4 (0–1), gólszerzők Dzujba 
(70., büntetőből), illetve Dams gaard 
(38.), Poulsen (59.), Christensen 
(79.), Maehle (82.). A csoport vég-
eredménye: 1. Belgium 9 pont (7–1), 
2. Dánia 3 (5–4), 3. Finnország 3 (1–
3), 4. Oroszország 3 (2–7). A D csoport 
küzdelmei tegnap este lapzárta után 
értek véget a Csehország–Anglia és 
Horvátország–Skócia mérkőzéssel. 

A mai program.  E csoport, 19 
órától: Svédország–Lengyelország 
és Szlovákia–Spanyolország. A cso-
port állása: 1. Svédország 4 pont 
(1–0), 2. Szlovákia 3 (2–2), 3. Spa-
nyolország 2 (1–1), 4. Lengyelország 
1 (2–3). F csoport, 22 órától: Németor-
szág–Magyarország és Portugália–
Franciaország. A csoport állása: 1. 
Franciaország 4 pont (2–1), 2. Német-
ország 3 (4–3), 3. Portugália 3 (5–4), 
4. Magyarország 1 (1–4).

Még nagyobb bravúr kell(ene)
A magyar válogatott Münchenben zárja a labdarúgó-Eb csoportkörét

Az Eb előtt még elképzelhetetlennek tűnt, de a magyar 
labdarúgó-válogatott a továbbjutásért léphet pályára Münchenben

▴  FORRÁS: MTI/KOVÁCS TAMÁS

Bodó Christopher a GYHK legújabb igazolása
Lapzártánkkor adta hírül a Gyergyói Hoki Klub, hogy szerződtette az Ers-
te Liga legutóbbi szezonjának második legeredményesebb játékosát: a 
kanadai–magyar Bodó Christopher a gyergyóiak hetedik idei új játékosa. 
Az elmúlt idényben a GYHK fő gondja a csatárai gólszegénysége volt, a 
klub szakvezetése láthatóan nem bízza a véletlenre a probléma orvoslá-
sát. Bodó Christopher eddigi 73 Erste Liga alapszakasz-mérkőzésén 123 
pontot szerzett és 20 további pontot a 18 playoff meccsén. A 28 éves, 
178 cm magas jobbkezes csatár az NCAA amerikai egyetemi ligában töl-
tött évei után 2015-ben érkezett Székesfehérvárra, ahol két évet töltött, 
majd egyévnyi németországi kitérő után a MAC-nál folytatta. Meghatá-
rozó szerepe volt abban, hogy 2018-ban a MAC nyerte a MOL Ligát, majd 
részese volt az újbudaiak szlovákiai extraligás szezonjainak is. A múlt 
évben az UTE színeiben játszott, 35 alapszakasz és playoff meccsen 
összesen 65 pontot termelve. Ezzel az Erste Liga második legeredménye-
sebb játékosa volt. A magyar válogatottban eddig 34 meccsen szerepelt.
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