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 » RÖVIDEN

Szponzori segítséggel játszik
Románia U17-es pólóválogatottja
Románia U17-es férfi  vízilabda-vá-
logatottja Szlovéniába utazott, 
ahol a korosztályos Európa-baj-
nokság selejtezőjében a házigaz-
dák mellett Oroszország, Nagy-Bri-
tannia és Ausztria lesz az ellenfele 
a C csoportban. A ma kezdődő, 
négynapos tornán viszont csak 
magántámogatóknak köszönhe-
tően tud részt venni az együttes, a 
hazai sportági szövetség közle-
ménye alapján ugyanis szerve-
zetüknek nem lett volna pénze 
fi nanszírozni a juniorok versenyét. 
Két privát sportklub járult hozzá a 
költségekhez, miközben az U15-ös 
válogatott a Román Olimpiai- és 
Sportbizottság támogatásával 
vehet majd részt a júliusi korosztá-
lyos Európa-bajnokságon.
 
Asztaliteniszezők
olimpiai főpróbája Varsóban
Vasárnapig tart Varsóban az 
egyéni asztalitenisz Európa-baj-
nokság, amelyen egyesben és 
párosban rendeznek versenyeket. 
A kontinensbajnokságon a tokiói 
nyári olimpiára is kvalifi kált 
Szőcs Bernadette is szerepel majd. 
Mellette Elizabeta Samara, Daniela 
Monteiro Dodean, Andreea Dra-
goman és Adina Diaconu, illetve 
Ovidiu Ionescu, Rareș Șipos, Szőcs 
Hunor és Eduard Ionescu alkotják 
a romániai küldöttséget. A főtáblás 
küzdelmek tegnap rajtoltak, a 
döntők pénteken (vegyes páros) és 
vasárnap (férfi  egyes és páros, női 
egyes és páros) lesznek.
 
Botorok János
a Sepsi OSK-nál folytatja
„Az FK Csíkszereda tehetséges 
középpályása, a székelyudvarhelyi 
Botorok János a Sepsiszentgyörgyi 
Sepsi OSK legújabb játékosa” – 
jelentette be kedden délután az 
élvonalbeli háromszéki klub. Ifj abb 
Botorok János a Székelyudvarhelyi 
FC-nél kezdte a pályafutását, első 
edzője Dusinszki Zoltán volt, majd 
Demény Norbert és Albert István 
is egyengette pályaútját. A fi atal 
játékos jobbszélsőként játszik, de 
bevethető a bal oldalon is. 2017-ben 
került a Székelyföld Labdarúgó 
Akadémiára, ugyanabban az év 
szeptemberében csapattársával, 
Casiadi-Bakó Somával bemutatko-
zott a magyar U16-os labdarúgó-vá-
logatottban is, amikor a fi atalok 
Telkiben Belgium legjobbjaival 
1–1-es döntetlent játszottak. Emlé-
kezetes szezon után van a székely-
udvarhelyi játékos, hiszen másfél 
héttel ezelőtt a Viitorul elleni 
U19-es Elit Liga-döntőben ő rúgta 
az FK Csíkszereda győztes gólját. 
A Liga 2-ben az előző szezonban 
mutatkozott be az FK Csíkszereda 
színeiben, tizenhárom mérkőzésen 
kapott lehetőséget. „Természetesen 
nagyon örvendünk a hírnek, ez egy 
nagyon fontos lépés a karrierjében. 
A neheze csak most kezdődik, ezt 
tudja ő is. Nem egyszerű dolog egy 
19 éves fi atalnak, hogy válogatott 
játékosokkal felvegye a harcot. A 
bizonyítási vágy meg van benne” 
– nyilatkozta megkeresésünkre a 
fi atal labdarúgó édesapja, Botorok 
János. A 19 éves jobbszélső köl-
csönszerződéssel egy évre érkezik a 
Sepsi OSK-hoz.

 » KRÓNIKA

A sportminisztérium ideiglenesen 
megvonta támogatását a Román 

Kosárlabda-szövetségtől (FRB). A 
döntés azért okozott meglepetést, 
mert a 3×3-as válogatott épp a nyári 
olimpiára készül. Adrian Voinescu, a 
szervezet főtitkára szerint alkalmat-
lan időszakban kapták az értesítést, 
hiszen olimpiai együttesük épp Izvo-
raniban készül. „Szerencsére az olim-
piai bizottság támogatja a felkészülés 
és a szereplés költségeinek részét. 
Nem mondanám ugyanakkor, hogy 
precedens nélküli a minisztérium 
döntése, de azért furcsa, hogy így jár 
el egy ötkarikás játékokra kvalifi kált 
szövetséggel szemben” – mondta. Tá-
jékoztatása alapján tevékenységüket 
nem fogja befolyásolni a szaktárca 
határozata. „Az értesítés alapján a 

szövetség peres ügyei miatt határoz-
tak így. Voltak ügyeink, de azok már 
lezárultak” – tette hozzá Voinescu, 
leszögezve, hogy a korábbi hírekkel 
ellentétben ők nem indítottak pert a 
sportminisztérium ellen.

Voinescu különben azt követően 
lett a szövetség főtitkára, hogy Dan 
Bercea lemondott. Hasonlóképp le-
mondott a szervezett éléről Horia 
Păun is, elnöki mandátuma ugyan-
akkor eleve lejárt, a szabályzat sze-
rint így legtöbb hat hónapig a főtit-
kár irányítja a szövetséget. Emiatt 
is terveztek idén tavasszal tisztújító 
közgyűlést, de azt áprilisban és má-
jusban is elhalasztották, majd júni-
usban törölték, amíg a szavazásra 
jogosult tagjaik listáját aktualizálják. 
Voinescu tegnapi sajtótájékoztatóján 
azt mondta, hogy a bukaresti törvény-
széken bejegyezték mind a 251 olyan 

klubot, ahol kosárlabda-tevékenység 
zajlik, de a sportminisztérium szerint 
közülük csak 92-nek van szavazati 
joga. A bejegyzésről a táblabíróság 
fog dönteni, amelyhez sürgősségi ké-
relmet nyújtottak be, hogy még idén 
megtarthassák a választásokat. A 
szervezet megbízott vezetőjének meg-
látása szerint a sportminisztérium 
rákényszerítheti a szövetséget arra, 
hogy 92 klubbal tartsa meg a tisztújí-
tó közgyűlést, de annak eredménye 
könnyen megtámadható lenne a bí-
róságon. Voinescu amúgy elnökjelölt 
lenne a tisztújító közgyűlésen. Mellet-
te Carmen Tocală, Ştefan Săndulache 
és Virgil Stănescu pályáznak vezetői 
mandátumra.

Ma különben általános küldöttgyű-
lést tartanak a kosárlabda-szövetség-
nél, de választásokat még nem ren-
deznek.

Patthelyzetben a hazai kosárlabda-szövetség

 » „Szerencsére 
az olimpiai bi-
zottság támogat-
ja a felkészülés 
és a szereplés 
költségeinek 
részérést. Nem 
mondanám 
ugyanakkor, 
hogy precedens 
nélküli a minisz-
térium döntése, 
de azért furcsa, 
hogy így jár el 
egy ötkarikás 
játékokra kva-
lifi kált szövet-
séggel szem-
ben” – mondta 
Voinescu.

Anglia, Horvátország és 
Csehország sorrendben 
jutottak nyolcaddöntőbe a 
ladarúgó-Európa-bajnokság 
D csoportjából. A csoportkör 
lapzártánk után zárult.

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

„A gólom? Klassz volt, de 
sokkal jobban tetszett 
a játékunk, amit az első 

perctől az utolsóig nyújtottunk. 
Örülök, hogy a gólomnak fontos 
szerepe volt, de sokkal fontosabb, 
hogy nyertünk” – nyilatkozta Luka 
Modric kedd este, miután Horvát-
ország labdarúgó-válogatottjával 
3-1-re legyőzték a skótokat az Euró-
pa-bajnokság csoportkörének utol-
só fordulójában. A Real Madrid kö-
zéppályása a 62. percben szerzett 
világklasszis találata előtt Vlasic 
(17. perc) góljára még válaszolt az 
ellenfél (McGregor a 42. percben 
volt eredményes), de később, a 77. 
percben Perisic is betalált Glas-
gow-ban a skót hálóba. „Az első 
két meccsen nyújtott teljesítmé-
nyünkkel egyáltalán nem voltunk 
kibékülve, tudtuk, hogy ennél több 
van bennünk. Ha úgy játszunk, 
ahogyan ma, mindenkire veszé-
lyesek vagyunk” – mondta Modric, 
aki a horvát csapat legfi atalabb és 
egyben legidősebb Eb-gólszerzőjé-
vé vált: 2008-ban 22 évesen és 273 
naposan volt eredményes az oszt-
rákok ellen, míg kedden este 35 
évesen és 286 naposan talált be a 
skótoknak.

Az összecsapást abban a D cso-
portban rendezték, ahol előtte a 
horvátok 1-0-ra kikaptak az an-
goloktól és csak 1-1-es döntetlenre 
mérkőztek a csehekkel. A skótok-
nak az angoloktól sikerült pontot 
„rabolniuk” gól nélküli döntetlen-
nel, a csehektől viszont kikaptak 
2-0-ra. Emiatt is volt többesélyes 
a továbbjutás az utolsó forduló 
előtt, de a világbajnoki ezüstérmes 
horvátok végül érvényesítették a 

EURO 2020: MODRIC KLASSZIS TALÁLATÁVAL A HORVÁTOK IS TOVÁBBJUTOTTAK NYOLCADDÖNTŐBE

Hárman párban léptek tovább

Betalált. Modric világklasszis gólja továbbjuttatta a horvátokat az Eb csoportköréből

 » Luka Modric 
a horvát csapat 
legfi atalabb és 
egyben legidő-
sebb Eb-gólszer-
zőjévé vált.

papírformát, és 4 ponttal zárva, a 
cseheknél jobb gólaránnyal a má-
sodik helyről továbbjutottak a nyol-
caddöntőbe. Persze ehhez szükség 
volt arra is, hogy az angolok ezalatt 
a londoni Wembley Stadionban 
kapott gól nélkül verjék a csehe-
ket. Utóbbiak amúgy a harmadik 
helyről léptek tovább, továbbjutá-
suk pedig már a meccs előtt eldőlt, 
miután hétfőn kiderült, hogy a B 
és a C csoportban is három pontot 
gyűjtött a harmadik helyezett csa-
pat (Ukrajna, illetve Finnország). 
Ám az, hogy hányadik helyen és 
melyik ágra kerül a két válogatott, 
az egymás elleni meccsen dőlt el. A 
mérkőzést Sterling fejes gólja dön-
tötte el. Ez volt a Manchester City 
támadójának második találata az 
idei Eb-n, egyben az angol váloga-
tottnak is – amelynek védelme ed-
dig egyszer sem ingott meg. Anglia 

így 7 ponttal megnyerte a D cso-
portot, a nyolcaddöntős meccsét 
is Londonban játssza, ellenfele az 
F csoport második helyezettje lesz. 
A csehek a csoportharmadikok 
különrangsorába a fi nneket szo-
rították ki a legjobb négy közül. A 
horvátok Koppenhágában játsszák 
a nyolcaddöntőjüket az E csoport 
második helyezettjével.

Az már ismert volt, hogy szom-
baton 19 órakor az amszterdami 
Johann Cruyff  Arénában Wales fo-
gadja Dániát, míg 14 órától Olasz-
ország Ausztriával játszik a londoni 
Wembley Stadionban, a többi nyol-
caddöntő párosítása viszont csak 
lapzártánk után véglegesedett. 
Az E (Svédország–Lengyelország, 
Szlovákia–Spanyolország) és F (Né-
metország–Magyarország, Portugá-
lia–Franciaország) csoportokban 
este zárult az utolsó forduló.  
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