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Utánpótlás-nevelésre 
„kötelez” az FRF
A Román Labdarúgó-szövetség 
(FRF) vezetősége tegnap elvette 
ugyan az U21-es szabály korábbi 
módosítási terveit, de az után-
pótlás-nevelés nagyobb mértékű 
támogatását várja el a hazai 
futballkluboktól. A következő 
szezonban az élvonalban szereplő 
együtteseknek elég lesz egy kor-
osztályos játékost pályán tartani-
uk a mérkőzések teljes időtartama 
alatt, de a szervezet azt szeretné, 
ha az egyesületek költségvetésük 
öt százalékát az akadémiáikra 
költsék. Ez az összeg 2023-ban 
6,5, 2014-ben pedig 7,5 százalékra 
nőne. A klubok közül az FCSB 
ellenzi a pénzügyi megkötést, és 
bíróságon készül megtámadni az 
FRF határozatát.
 
Európában megszűnt az 
idegenben lőtt gólok szabálya
Az Európai Labdarúgó-szövetség 
(UEFA) a klubversenyekért felelős 
bizottság javaslatára a jövőben nem 
alkalmazza az idegenben lőtt gólok 
szabályát. A szervezet végrehajtó 
bizottsága elfogadta a javaslatot, így 
már a következő, 2021/22-es idény-
ben sem fog számítani a továbbju-
tásnál, hogy melyik együttes meny-
nyi gólt lőtt vendégként. A jövőben, 
ha a két csapat összgólszáma a két 
találkozó után megegyezik, kétszer 
15 perc hosszabbítás következik, ha 
ott sincs döntés, akkor tizenegyes-
párbaj jön. Az előző BL-idényben 
a címvédő Bayern München és a 
Juventus is kevesebb idegenben lőtt 
gólja miatt esett ki.
 
BL-bronzérmes 
az Elektromaros női tekecsapata
A Marosvásárhelyi Elektromaros 
Romgaz női tekecsapata a har-
madik helyen zárta a Bajnokok 
Ligája 2019–2020-as szezonjának 
négyes döntőjét. A döntő tornát 
még tavaly tavasszal kellett volna 
megrendezni, de a koronavírus-jár-
vány miatt elmaradt. Az új időpont 
szerint idén májusban találkoztak 
volna a csapatok, de a korlátozá-
sok lazítására várva egy hónappal 
újra elhalasztották. A helyszínen is 
változtattak, eredetileg a szerbiai 
Apatin adott volna otthont a meg-
mérettetésnek, ehelyett azonban 
ezen a hétvégén a németországi 
Bambergben bonyolították le a 
versenyt. A szombati játéknapon 
csak az egyik elődöntőt játszották 
le a házigazda Viktoria Bamberg 
és a Marosvásárhelyi Elektromaros 
Romgaz között, amelyen a német 
gárda 2-0-ra győzött. A másik elő-
döntőben a horvát KK Mlaka Rijeka 
és a cseh Slovan Rosice csapatának 
kellett volna megmérkőznie, de 
utóbbi nem jelent meg a tornán. 
Visszalépésével a marosvásárhe-
lyiek megszerezték a bronzérmet, a 
döntőben pedig a Bamberg és a Ri-
jeka küzdött meg a BL-győzelemért. 
A BL-bronzérmes csapat (edzők 
Orosz István és Seres József) kerete 
a döntő tornán: Bató Judit Katalin, 
Budoi Noémi, Maria Ciobanu, Mo-
nica Dan, Duka Tilda, Fekete Réka, 
Gyéresi Anna, Jánosi-Halmágyi 
Kriszta, Miklós Katalin Zsuzsanna, 
Ana-Maria Poetașu, Sáfrány Anita, 
Seres Bernadett, Szabó Júlia Emese 
és Vita Anita.

„Felnégyelte” ellenfelét a 
dán labdarúgó-válogatott az 
Európa-bajnokság nyolcad-
döntőjében: a tornát kevésbé 
sikeresen kezdő északi együt-
tes 4-0-ra győzte le Wales 
legjobbjait. Olaszországot 
eközben megizzasztották az 
osztrákok, de végül hosszab-
bítás után továbbjutottak és 
rekordot döntöttek új veret-
lenségi sorozatukkal. Buka-
restben ma rendezik az utolsó 
Eb-találkozót.
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M egizzasztotta Ausztria 
labdarúgó-válogatottja 
az olaszokat szombaton 

este az Európa-bajnokság londoni 
nyolcaddöntőjében, ahol csak a gól 
nélküli rendes játékidőt követően, 
a hosszabbításban dőlt el a tovább-
jutás a Squadra Azzurra javára, 
amely 2-1-re nyert. Mint azt szövet-
ségi kapitányuk, Roberto Mancini 
elmondta: minden elismerés meg-
illeti ellenfelüket, nem tartja való-
színűnek, hogy a negyeddöntőben 
is ilyen nehéz dolguk lesz, mint 
most volt. „Annyi bizonyos, hogy 
akár a belgákkal, akár a portugá-
lokkal találkozunk, nem kell majd 
így megszakadnunk, mint London-
ban. Tudtuk, hogy sok banánhéjon 
elcsúszhatunk az osztrákok ellen, 
akik lehet, hogy elvileg nem olyan 
jók, mint a következő ellenfeleink, 
de hihetetlenül meg tudják nehe-
zíteni az életünket. Gólt akartunk 
szerezni az első félidőben, és ak-
kor minden másként alakulhatott 
volna, de mivel ez nem sikerült, 
nagyon össze kellett szedni ma-
gunkat” – fogalmazott lefújást 
követően a szakember, aki végül 
rekordot is ünnepelt csapatával. 
Az olasz válogatott ugyanis immár 
2018 szeptembere óta veretlen, az-
óta 31 mérkőzéséből 25-ször nyert 
és ezzel megdöntötte saját csúcsát. 
Az MTI rámutatott arra is, hogy egy-
ben javítottak a kapott gól nélkül 
lejátszott percek világrekordján is, 
ugyanis az osztrákok szépítő talá-

EURO 2020: CSÚCSOT DÖNTÖTT MANCINIÉK VERETLENSÉGI SOROZATA, A DÁNOK KIEJTETTÉK WALEST

„Kiizzadták” a rekordot az olaszok

Eb-gól. Chiesa (14-es számú mezben) apja nyomdokaiba lépett a kontinenstornán

 » Bukarest ma 
22 órakor „bú-
csúzik” a konti-
nensviadaltól, a 
Franciaország–
Svájc találkozó 
lesz ugyanis az 
utolsó, amelyet 
a román főváros-
ban rendeznek.

lata előtt 1168 percig nem találtak a 
hálójába. Azt azért hozzá kell tenni, 
hogy az osztrákok a meccs 65. percé-
ben, Arnautovic révén gólt szereztek, 
de azt les miatt érvénytelenítették. A 
ráadáspercekben ugyanakkor már a 
papírforma érvényesült, miután Fe-
derico Chiesa (95. percben) vezetést 
szerzett, Pessina (105. perc) növelte 
kétgólosra az előnyt. Kalajdzic (114. 
p.) ugyan ledolgozott az osztrák hát-
rányból, de nem tudták szétlövésre 
menteni a nyolcaddöntőt.

Érdekesség, hogy Federico Chiesa 
apja, Enrico Chiesa is szerzett gólt az 
olasz válogatottban Eb-meccsen: az 
1996-os kontinensviadalon a csehek 
ellen talált be a kapuba. A Juventus 
23 éves csatára szerint pályafutása 
legjelentősebb szakaszát éli meg, 
ugyanakkor a siker kulcsát abban 
látja, hogy a keret minden egyes tag-
ja azonos szinten van, mind kulcs-
embernek számítanak és erősek. 
Hogy mire jutnak majd a negyed-
döntőben, azt még nem tudni, mint 
ahogy az is csak lapzártánk után 
derült ki, hogy Belgiummal vagy 
Portugáliával találkoznak-e legkö-
zelebb – amikor már a legjobb négy 
közé jutásáért játszanak.

Lapzártánk után rendezték a Hol-
landia–Csehország mérkőzést is, 
amelynek győztese a negyeddön-

tőben Dániával néz majd farkasz-
szemet. Az északiak szombaton, a 
Wales felett aratott 4-0-s győzelmük-
kel jutottak tovább – Dolberg duplá-
zott, majd Maehle és Braithwaite is 
bevette az ellenfél kapuját. Az amsz-
terdami találkozó előtt, mint ismere-
tes, a „vikingek” számára drámaian 
indult a kontinensviadal, de mióta 
a nyitómeccsen eszméletét vesztve 
összeesett Christian Eriksen jól van, 
az Eb-n „maradt” társai lassan ren-
dezték soraikat, és gólzáporos mecs-
cseket nyerve araszolnak előre.

Rossz hírt kaptak eközben a horvá-
tok, pozitív lett ugyanis Ivan Perisic 
koronavírus-tesztje, ezért nem léphet 
ma pályára a Spanyolország elleni 
nyolcaddöntőben. Az Inter játékosa 
kulcsember a válogatottban, de a po-
zitív teszt miatt tíz napra karanténba 
kell vonulnia. A Horvátország–Spa-
nyolország nyolcaddöntőt ma 19 óra-
kor rendezik. Azt követően, 22 órakor 
Bukarest „búcsúzik” a kontinensvia-
daltól, a Franciaország–Svájc találko-
zó lesz ugyanis az utolsó, amelyet a 
román fővárosban rendeznek. Kedden 
Anglia–Németország (19 óra) és Svéd-
ország–Ukrajna (22) párosítás szerint 
zárulnak a nyolcaddöntők, hogy aztán 
július másodikától már a legjobb négy 
közé jutásért lépjenek pályára július 11-
ig tartó, jubileumi Eb-n.
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„Szomorúan jelentem be, hogy 
visszalépek az idei wimble-

doni tornától, mert még nem épül-
tem fel teljesen a lábszársérülésem-
ből” – jelentette be Simona Halep 
Instagram-oldalán. A korábbi vi-
lágelső, jelenleg harmadik helyen 
rangsorolt román teniszklasszis 
címvédőként lépett volna pályára 
az angliai Grand Slam-tornán, hi-
szen a londoni bajnokság tavaly a 
koronavírus-járvány miatt elma-
radt, két évvel ezelőtt viszont a 
konstancainak sikerült megnyernie 
a viadalt. „Mindent elkövettem an-

nak érdekében, hogy játszhassak, 
hiszen két évvel ezelőtt különleges 
pillanatokat éltem át a wimbledoni 
tornán. Megtiszteltetés lett volna, 
hogy címvédőként térjek vissza, 
de sajnos a testem nem működött 
együtt velem” – közölte pénteki 
bejegyzésében. A ma kezdődő nyílt 
bajnokság előtt Halep a hamburgi 
tornát is kihagyta, és a francia nyílt 
teniszbajnokságon sem indulhatott 
el. Halep május 12-én, a német An-
gelique Kerber elleni mérkőzésen 
sérült meg. Már akkor jelezték, 
hogy többhetes kihagyás vár rá, 
amíg lábszára helyrejön. Szerette 
volna felgyorsítani a gyógyulást, 

de visszatérése még kérdéses. A 
sportoló korábban jelezte: a történ-
tek miatt idén a tokiói nyári olim-
pia jelent majd számára prioritást, 
szeretne ugyanis érmet szerezni az 
ötkarikás seregszemlén. Ezt amúgy 
a női mezőnyben az amerikai Se-
rena Williams hagyja majd ki, míg 
a férfiak közül Rafael Nadal lé-
pett vissza. A spanyol klasszis a 
Wimbledonon sem adogat majd. A 
londoni seregszemle első körében 
ma Irina Begu, Monica Niculescu 
és Mihaela Buzărnescu lépnek pá-
lyára a romániai teniszezők közül. 
Sorana Cârstea, Patricia Țig és Ana 
Bogdan kedden kezdenek.

Simona Halep visszalépett a wimbledoni tornától

 »  „Megtisztel-
tetés lett volna, 
hogy címvédőként 
térjek vissza, de 
sajnos a testem 
nem működött 
együtt velem” – 
közölte Simona 
Halep.




