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PÉNTEK

10.30 Asztalitenisz, Európa-bajnokság, Varsó (Look Sport +)
13.00 Tenisz, WTA-torna, Eastbourne (Digi Sport 2)
14.30 Tenisz, ATP-torna, Mallorca (Look Sport +)
15.00 Tenisz, WTA-torna, Homburg (Digi Sport 4)
22.00 Golf, PGA-körverseny, Cromwell (Eurosport 2)

SZOMBAT

3.30 NBA: Milwaukee–Atlanta (Telekom Sport 1)

10.00 Kosárlabda, 3x3-as Eb-selejtező (Digi Sport 2)
11.00 Asztalitenisz, Európa-bajnokság, Varsó (Look Sport +)
12.45 Kerékpározás, Tour de France (Eurosport 1)
14.00 Tenisz, WTA-torna, Homburg (Digi Sport 4)
14.30 Tenisz, WTA-torna, Eastbourne (Digi Sport 2)
15.00 Tenisz, ATP-torna, Mallorca (Look Sport)
16.00 Autóversenyzés, Forma–1, Osztrák Nagydíj, időmérő 
          (Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Sport)
19.00 Labdarúgás, Eb: Wales–Dánia (Pro TV, M4 Sport)
22.00 Labdarúgás, Eb: Olaszország–Ausztria (Pro TV, M4 Sport)
22.00 Golf, PGA-körverseny, Cromwell (Eurosport 2)

VASÁRNAP

4.00 NBA: LA Clippers–Phoenix (Telekom Sport 1)
10.00 Kosárlabda, 3x3-as Eb-selejtező (Digi Sport 2)
11.30 Asztalitenisz, Európa-bajnokság, Varsó (Look Sport +)
14.15 Kerékpározás, Tour de France (Eurosport 1)
15.00 Motorversenyzés, Moto GP, Holland Nagydíj (Digi Sport 1)
16.00 Autóversenyzés, Forma–1, Osztrák Nagydíj, futam 
          (Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Sport)
19.00 Labdarúgás, Eb: Hollandia–Csehország (Pro TV, M4 Sport)
22.00 Labdarúgás, Eb: Belgium–Portugália (Pro TV, M4 Sport)

• 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  

• Újból kivívta a futballvilág tiszteletét a magyar labdarúgó-válogatott, 
amely a franciák elleni budapesti döntetlen után Münchenben is hősies 
teljesítménnyel szerzett pontot, miközben csak néhány percre állt attól, 
hogy az Európa-bajnokság bombameglepetését beteljesítve továbbjusson 
a legnehezebb csoportból.

ORBÁN ZSOLT

K önnyen lehetett volna ez Joa-
chim Löw utolsó meccse is a 
német válogatottnál. Köztu-

dott, hogy a 2014-ben világbajnoki 
címet nyert szakvezetőt az Eb után 
korábbi segédje, a Bayern Münchent 
tavaly nyáron Bajnokok Ligája-dia-
dalig vezető Hans-Dieter Flick váltja 
a Nationalelfnél. Löw minden bi-
zonnyal dicsőséggel kíván búcsúzni 
attól a tisztségtől, amelyet az elmúlt 
15 évben betöltött, a németekkel vi-
szont majdnem megismétlődött a 
2018-as blamázs, amikor is már a 
csoportkörben elvéreztek az orosz-
országi világbajnokságon.

A müncheni stadionban beigazo-
lódott a sokat tapasztalt szövetségi 
kapitány azon félelme, hogy a magya-
rok zárt védekezése miatt sokkal ne-
hezebb dolguk lesz, mint a portugá-
lok ellen, de talán Löw sem gondolta 
volna, hogy ekkorát kell szenvedniük 
a továbbjutásért. Miközben a tipp-
mesterek az erőviszonyok ismereté-
ben sima német sikerrel kalkuláltak, 
sok szakértő ámulatára a magyar vá-
logatottnak ismét sikerült borítania a 
papírformát. Annak örömére, hogy a 
Mainznál a mérkőzés napján szerző-
dést hosszabbítottak vele, a magyar 
szurkolók körében is sokak által kriti-
zált Szalai Ádám gyönyörű gólt fejelt 
Sallai Roland tökéletes beadásából. 
Marco Rossi legénysége megmutatta, 
miért is csodálatos sportág a labdarú-
gás, amelyben szervezettséggel, tak-
tikai fegyelemmel, nagy odaadással 
és bátorsággal el lehet tüntetni a játé-
kosok közti óriási különbségeket. Hi-
szen van annak egy varázsa, amikor 
a talán élete formájában játszó Fiola 
Attila többször is megállítja a szélen a 
piaci besorolás alapján nála körülbe-
lül százszor értékesebbnek vélt Leroy 
Sanét.

Miközben a magyar válogatott 
tagjai szívüket-lelküket kitették a 
pályára és megérdemelten vezettek 
a szünetben, a kissé közönyösen 
futballozó németek Gulácsi hibáját 

kihasználva egyenlítettek a második 
játékrész elején. A középkezdés után 
viszont érkezett az újabb sokkoló ma-
gyar találat, a DAC fi atal középpályá-
sa, Schäfer András – aki Szoboszlai 
Dominik, illetve Kalmár Zsolt sérü-
lése miatt kapott lehetőséget Marco 
Rossitól – fejelt hősies gólt Manuel 
Neuernek. Egészen elképesztő, de a 
magyar válogatott az utolsó meccs 
84. percéig továbbjutásra állt a „ha-
lálcsoportban”, Löw minden gólve-
szélyes játékosát beküldte a hajrára, 
végül Leon Goretzka kissé szerencsés 
találata rántotta vissza a valóságba a 
magyar szurkolókat.

„Hihetetlennek és elképzelhetet-
lennek tűnt, hogy továbbjuthatunk, 
de sajnos a legszebb tündérmesék-
nek sem mindig tökéletes a vége” – 
értékelt a lefújás után Marco Rossi, 
majd hozzátette: „A magyar futball 

közelmúltja alapján ez hatalmas 
eredmény, amit ebben a csoportban 
elértünk. Nem tudom, mely váloga-
tottak lettek volna képesek két pon-
tot szerezni ebben a négyesben. Erre 
az együttesre évek múltán is büsz-
keséggel fognak emlékezni a szur-
kolók, és én is büszke vagyok arra, 
hogy az edzőjük lehetek.”

Az Európa-bajnokság a magyarok 
nélkül folytatódik, az F csoportból vé-
gül mindhárom topválogatott tovább-
jutott, de a magyar válogatott kivívta 
a futballvilág tiszteletét, elismerését, 
és az Eb-n nyújtott szenzációs játék 
reményt ad a világbajnoki selejtezőso-
rozatra is. A szombaton kezdődő nyol-
caddöntő egyik slágermeccsét éppen a 
németek játsszák majd a Wembleyben 
az angolok ellen, míg a másik nehéz-
súlyú ütközet a Portugália–Belgium 
összecsapás lesz Sevillában.

Labdarúgó Európa-bajnokság, 
csoportkör, utolsó forduló

Az E csoportban:  Svédország–Len-
gyelország 3–2 (1–0), gólszerzők Fors-
berg (2., 59.), Claesson (90+4.), ill. 
Lewandowski (61., 84.); Szlovákia–
Spanyolország 0–5 (0–2), gólszer-
zők Dubravka (30., öngól), Laporte 
(45+3.), Sarabia (56.), Ferran Torres 
(67.), Kucka (71., öngól). A csoport 
végső állása: 1. Svédország 7 pont 
(4:2), 2. Spanyolország 5 (6:1), 3. Szlo-
vákia 3 (2:7), 4. Lengyelország 1 (4:6).

Az F csoportban: Németország–
Magyarország 2–2 (0–1) – München, 
Allianz Aréna, 12 413 néző. Gólszer-
zők: Havertz (66.), Goretzka (84.), illet-
ve Szalai Á. (11.), Schäfer (68.). Német-
ország: Neuer – Ginter (Volland, 82.), 
Hummels, Rüdiger – Kimmich, Gün-
dogan (Goretzka, 59.), Kroos, Gosens 
(Musiala, 82.) – Havertz (Werner, 67.), 
Sané – Gnabry (Müller, 67.). Szövetsé-
gi kapitány: Joachim Löw. Magyaror-
szág: Gulácsi – Botka, Orbán, Szalai 
A. – Nego, Kleinheisler (Lovrencsics, 
88.), Nagy, Schäfer, Fiola (Nikolics, 
88.) – Szalai Á. (Varga K., 82.), Sal-
lai (Schön, 75.). Szövetségi kapitány: 

Marco Rossi. A másik mérkőzésen: 
Portugália–Franciaország 2–2 (1–1) 
– Budapest, Puskás Aréna, 54 886 
néző. Gólszerzők: Ronaldo (31., 60., 
mindkettőt büntetőből), ill. Benzema 
(45+2., büntetőből, 47.). A csoport vég-
ső állása: 1. Franciaország 5 pont (4:3), 
2. Németország 4 (6:5), 3. Portugália 4 
(7:6), 4. Magyarország 2 (3:6).

A nyolcaddöntőben: holnap 19 
órától Wales–Dánia (Amszterdam), 
22 órától Olaszország–Ausztria (Lon-
don); vasárnap 19 órától Hollandia–
Csehország (Budapest), 22 órától Bel-
gium–Portugália (Sevilla); hétfőn 19 
órától Horvátország–Spanyolország 
(Koppenhága), 22 órától Franciaor-
szág–Svájc (Bukarest); kedden 19 órá-
tól Anglia–Németország (London), 22 
órától Svédország–Ukrajna (Glasgow).

A negyeddöntőben: július 2-án, 
pénteken 19 órától Franciaország/
Svájc–Horvátország/Spanyolország 
(Szentpétervár), 22 órától Belgium/
Portugália–Olaszország/Ausztria 
(München); a másik ágon július 
3-án, szombaton 19 órától Hollandia/
Csehország–Wales/Dánia (Baku), 22 
órától Svédország/Ukrajna–Anglia/
Németország (Róma).

Emelt fővel búcsúzott a Rossi-csapat
Szép volt, fi úk! Köszönjük az emlékezetes Eb-pillanatokat

A könnyeivel küszködő Schäfer Andrást 
egy büszke szövetségi kapitány vigasztalja

▴  FORRÁS: MTI/KOVÁCS TAMÁS

Értékes két pont 

A magyarok teljesítménye 
azért rendkívül értékes, 
mert a 2020-as labdarúgó 
Európa-bajnokság kezdetén 
gyakorlatilag az egész szakma 
nulla pontot előlegezett meg 
számukra. Mindezt azért, mert 
a magyar válogatott valóban a 
lehető legnehezebb csoportba 
került – talán a kontinensvia-
dalok 1960 óta írt történetének 
legnehezebb kvartettjébe. 
Ehhez képest úgy hozott össze 
két pontot (azaz két döntetlent 
a legutóbbi két világbajnokkal), 
hogy a többi csoport utolsó 
helyezettjei közül mindössze 
az oroszok értek el többet, 
összesen három pontot. A többi 
csoportnegyedik pontjai: Török-
ország 0, Észak-Macedónia 0, 
Skócia 1, Lengyelország 1. És 
nem győzzük hangsúlyozni, 
minden csoport lényegesen 
könnyebb volt, mint az F jelzésű 
francia-német-portugál-magyar 
négyes. (Kozán István)

• A P R O P Ó




