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Doppingbotrányban vádolják
Nicu Vladot
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság 
(NOB) égisze alatt működő Nem-
zetközi Tesztelőügynökség (ITA) 
bűnrészességgel és manipuláci-
óval vádolta meg Aján Tamást, a 
Nemzetközi Súlyemelő-szövetség 
(IWF) tavaly áprilisban lemon-
dott elnökét, valamint Nicu 
Vladot, a szervezet alelnökét és 
egyben a Román Súlyemelő-szö-
vetség elnökét – adta hírül csü-
törtökön a Reuters hírügynökség. 
Az MTI eközben beszámolójában 
emlékeztet arra, hogy az ITA-t 
novemberben kérte fel a Nemzet-
közi Doppingellenes Ügynökség 
(WADA), hogy vizsgálódjon Aján 
Tamás és további vezetők ügyé-
ben. A tesztelőügynökség többek 
között azt ellenőrizte, hogy az 
erdélyi születésű, magyar sport-
diplomata és román kollégája 
hivatali idejük alatt követettek-e 
el szabálysértést, nevezetesen 
azzal, hogy doppingeseteket tus-
soltak el. A török Hasszan Akkust 
– aki az európai szövetség első 
embere – hamisítással vádolja 
az ITA. Az ITA vizsgálata alapján 
29 olyan doppingvétség történt a 
múltban, amelyeket nem szank-
cionáltak, illetve az ezekhez 
kapcsolódó bizonyítékokat 
megsemmisítettek. A csütörtökön 
közzétett eredmények szerint 
az adminisztrációs ellenőrzés 
hiánya, a nyilvántartási listák 
pontatlan vezetése és a kaotikus 
szervezeti felépítés mellett jog-
hatósági hibák is közrejátszottak 
a szabálysértésekben, akárcsak 
a „közömbösség, a közvetlen 
hanyagság, a bűnrészesség és 
legrosszabb esetben a kirívó és 
szándékos leplezés”. Az IWF 
hangsúlyozta, hogy történelmi-
nek tekinti a mostani vizsgálatot, 
és teljes mértékben elkötelezett 
a korábbi vagy jelenlegi tiszt-
viselők elleni szankciókban. 
Michael Irani, az IWF jelenlegi 
elnöke jelezte: megdöbbentőnek 
tartja az ITA-jelentést, szerinte 
teljes árulást követtek el a sport-
ággal szemben azok, akiket meg-
bíztak a súlyemelés vezetésével.
A tesztelőügynökség azt is vizsgál-
ja, hogy indítható-e jogi eljárás a 
82 éves Aján Tamás és az 57 éves, 
egykori olimpiai aranyérmes és 
háromszoros világbajnok Nicu 
Vlad ellen. Románia Súlyeme-
lő-szövetségét, mint ismeretes, 
múlt héten egy évre felfüggesz-
tették az elmúlt években jegyzett 
doppingesetek miatt, ezért spor-
tolóik nem indulhatnak a tokiói 
olimpián.
 
Brazília a 100. percben győzte le
Kolumbiát a Copa Americán
Drámai mérkőzésen Brazília 2-1-re 
legyőzte Kolumbiát a labdarú-
gó-Copa América B csoportjának 
4. fordulójában. A mindent eldön-
tő találatot Casemiro szerezte, a 
100. percben. A másik találkozón 
Ecuador 2-0-s vezetés után 2-2-re 
végzett Peruval, ezért ebben az 
ötösben Brazília 9 pont (3 mérkő-
zés), Kolumbia 4 (4), Peru 4 (3), 
Ecuador 2 (3), Venezuela pedig 2 
pontnál tart. Az A jelű csoportba 
Argentína, Chile, Paraguay, Uru-
guay és Bolívia kapott besorolást.

Emelt fővel búcsúzott Magyar-
ország labdarúgó-válogatottja 
az Európa-bajnokságtól: a 
csoportkör utolsó fordulójá-
ban döntetlenre mérkőzött 
Németország legjobbjaival, és 
az utolsó percekig esélyes volt 
a továbbjutásra. A halálcso-
portban végig „oroszlánként 
küzdő” piros-fehér-zöldek 
szövetségi kapitánya, Marco 
Rossi szerint büszkévé tették az 
országot.  

 » VÁSÁRHELYI-NYEMEC RÉKA

„Ami leginkább hihetet-
len, hogy csalódottak 
vagyunk a németek 

otthonában elért 2-2-es döntetlen 
miatt, ellenfelünk pedig ünnepli, 
hogy pontot szerzett ellenünk. Ez 
mindent elmond a teljesítményünk-
ről” – mondta Marco Rossi, Magyar-
ország labdarúgó-válogatottjának 
szövetségi kapitánya, miután kar-
nyújtásnyira voltak szerda este egy 
óriási meglepetéstől.

Németország volt ugyanis az el-
lenfelük az Európa-bajnokság F 
csoportjának utolsó fordulójában, 
ráadásul Münchenben csapott ösz-
sze a két együttes. A papírforma 
szerint a Nationalelf volt esélyes 
a győzelemre, de Szalai Ádámék 
már a világbajnok franciák elleni 
döntetlennel bebizonyították, hogy 
nem szabad őket alábecsülni, vi-
lágsztárokkal szemben is képesek 
gólt szerezni. Ezt a németekkel 
szemben is megismételték, nem is 
akárhogyan: a Mainz csatára már a 
tizenegyedik percben megszerezte 
a vezetést. Voltak persze helyzeteik 
a németeknek, de gólt csak a szü-
net után, a 66. percben szereztek, 
Havertz találatát pedig nem is volt 
idejük megünnepelni hazaiaknak, 
mert mintegy perccel később Schä-
fer András újfent előnybe hozta a 
magyarokat. Rossi együttese ezál-
tal egészen közel került a bravúr-
hoz, de a hajrá megint nem hozott 
nekik szerencsét, és ahogyan a 
nyitófordulóban a portugálok, úgy 
most a németek vették be a magyar 
kaput a 84. percben. További találat 
viszont ezúttal már nem született, 
2-2-vel végződött a mérkőzés, ami 
azt jelentette, hogy Magyarország 
a halálcsoport negyedik helyén, 2 
ponttal búcsúzott a részben hazai 
rendezésű Eb-n. A közvélemény 
viszont ezt nem tekinti kudarcnak, 

EMELT FŐVEL ZÁRTA A PIROS-FEHÉR-ZÖLD VÁLOGATOTT A LABDARÚGÓ EURÓPA-BAJNOKSÁGOT

Véget ért a magyar tündérmese

Kilőtték az odszokat. Szalai Ádám gyors gólja lendületet adott a magyaroknak a németek ellen 

 » „Ezen az 
Eb-n olyan ered-
ményt értünk 
el, amelyre évek 
múltán is büsz-
kék lehetnek a 
magyar szur-
kolók” – idézte 
Marco Rossit a 
Magyar Labda-
rúgó-szövetség 
(MLSZ) hivatalos 
honlapja.

nemzetközi szinten is elismerően 
méltatták a halálcsoportban esély-
telennek tartott piros-fehér-zölde-
ket a tornán mutatott játékukért. 
„Kalapemelés” jár nekik, hiszen a 
futballvilág krémjével küzdöttek fej 
fej mellett. A továbbjutást végül a 
franciák az első helyről harcolták ki, 
miután 2-2-es döntetlenre vívtak Bu-
dapesten a címvédő portugálokkal. 
Érdekesség, hogy a négyből három 
gólt büntetőből szerezték: a portu-
gálok két tizenegyesét az Eb góllö-
vőlistáját vezető Cristiano Ronaldo 
értékesítette, míg a galloktól Karom 
Benzema lépett hatékonyan a bünte-
tőponthoz. Utóbbi később akcióból 
is gólt szerzett, ezért a Puskás Aré-
nában rendezett találkozó után az F 
csoportban Franciaország 5, Német-
ország 4, Portugália 4, Magyarország 
2 ponttal zárt.

Rossi: „büszkék lehetnek
a szurkolók”
„Még a legcsodálatosabb tündérme-
sék is véget érnek egyszer, és nem 
feltétlenül boldogan” – fogalmazott 
Rossi a lefújást követően, kiemelve, 
hogy nagyon közel voltunk a tovább-
jutáshoz, tanítványai pedig megérde-
melték volna a sikert. „Oroszlánként 
küzdöttek végig három mérkőzést, és 
büszkévé tették az országot. Szem-
beszálltak mindenkivel, nem féltek 
a nagy nevű riválisoktól. Mélyen vé-
dekeztünk ezeken a mérkőzéseken, 
ez igaz, de senki sem panaszkodhat 
a teljesítményünk és a hozzáállá-
sunk miatt. Az Eb előtt arra kértem 
a játékosokat, hogy tegyék büszké-
vé a szurkolókat, ezt sikerült elérni” 
– állapította meg a magyarok mes-
tere. Leszögezte, bár természetesen 
csalódott, amiért perceken múlott a 
továbbjutásuk, panaszra nincs oka 
és nagyon örül a teljesítményüknek, 
valamint a tornán mutatott játékuk-
nak. „Őszinte leszek: nem szeretek 
ennyire hátul védekezni, jobban 
szeretem az egész pályás nyomást, 
a támadóbb felfogású futballt, de 
realistának kell lennünk, ilyen el-
lenfelekkel azt kellett tennünk, ami 
a legnagyobb erősségünk, és amit 
megengedtek nekünk. Nagy öröm-
mel dolgozom tovább azon, hogy 
újra hasonló helyzetben lehessen a 
magyar válogatott. Tisztelem a ma-
gyar futball nagy történelmi ered-

ményeit. Ugyanakkor ezen az Eb-n 
olyan eredményt értünk el, amelyre 
évek múltán is büszkék lehetnek a 
magyar szurkolók” – idézte Rossit a 
Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) 
hivatalos honlapja.

Bukaresti miniszteri gratuláció 
a teljesítményért
Novák Károly Eduárd, Románia 
sportminisztere Facebook-oldalán 
gratulált Magyarország labdarú-
gó-válogatottjának, amiért „szédü-
letesen teljesítettek” az Eb-mecs-
cseiken. „Örülök nekik, mert azt 
bizonyítják, hogy jó szervezéssel ott 
lehet lenni a nagyok között. Szeret-
ném, ha a Román Labdarugó-szö-
vetség is komolyan kielemezné a foci 
helyzetét, találják meg a problémát, 
és oldjuk meg a helyzetet. Hiszem, 
hogy nekünk is helyünk van a nem-
zetközi mérkőzéseken!” – fogalma-
zott a tárcavezető. Románia labdarú-
gó-válogatottja, mint ismeretes, nem 
kvalifi kált az Európa-bajnokságra, 
Bukarest viszont társházigazdája a 
seregszemlének. A C csoport mérkő-
zései után egy nyolcaddöntőt rendez-
nek ott, mégpedig épp Franciaország 
lép majd pályára az A csoportban 
harmadik helyen zárt Svájc ellen.

A legjobb négy csoportharmadik 
között váltott jegyet Ukrajna is, ame-
lyik ezt annak köszönheti, hogy szer-
da este Svédország 3-2-re legyőzte 
Lengyelországot, Spanyolország pe-
dig 5-0-ra verte Szlovákiát az E cso-
portban, ahol így a svédek 7, a spa-
nyolok 5, a szlovákok 3, a lengyelek 
pedig 1 ponttal zártak.

A nyolcaddöntők szombaton kez-
dődnek. Amszterdamban 19 órától 
Wales–Dánia, Londonban pedig 
22 órától Olaszország–Ausztria ösz-
szecsapás lesz. Másnap Hollandia–
Csehország (19 óra) és Belgium–Por-
tugália (22 óra) mérkőzések lesznek 
Budapesten, illetve Sevillában. Hét-
főn Horvátország–Spanyolország 
(Koppenhága), Franciaország–Svájc 
(Bukarest), kedden pedig Anglia–
Németország (London) és Svédor-
szág–Ukrajna (Glasgow) párosítás 
szerint játszanak. Magyarország leg-
jobbja mellett, Finnország, Orosz-
ország, Észak-Macedónia, Skócia, 
Szlovákia és Lengyelország váloga-
tottjai számára fejeződött be az idei 
seregszemle.
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UEFA-vizsgálat az észak-macedónok ellen

Vizsgálatot indított az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) 
Észak-Macedónia válogatottja ellen, mert a gyanú szerint 
megszegték a koronavírus terjedésének megfékezésére 
kidolgozott járványügyi protokollt. A csütörtöki közlemé-
nye konkrétumot nem árult el, csak annyit közölt, hogy 
egy „lehetséges, hibás viselkedés” miatt indított eljárást. 
Macedónia a C csoportban többek között Bukarestben ját-
szotta csoportmérkőzéseit, a vitatott szabálysértés viszont 
Amszterdamban, a Hollandok elleni összecsapás alkalmá-
val elvégzett koronavírus-tesztelés során történhetett.




