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• A ma este tíz órától rendezendő Franciaország–Svájc nyolcaddöntővel 
búcsúzik a bukaresti Nemzeti Aréna a labdarúgó Európa-bajnokságtól, 
akárcsak a koppenhágai Parken Stadion, ahol korábban, 19 órától a Hor-
vátország–Spanyolország rangadót rendezik.

Z Á T Y I  T I B O R

A z Európa-bajnokságok egyik 
klasszikus párharcát rende-
zik ma 19 órától Horvátor-

szág és Spanyolország között. A két 
válogatott a legutóbbi két kontinens-
tornán is összefutott egymással, 
igaz, mindkétszer a csoportkörben. 
2012-ben a spanyolok Navas góljá-
val győztek, így Modricék kiestek az 
Eb-ről. Négy évvel később a horvá-
tok visszavágtak, Kalinic és Perisic 
találataival 2–1-re megverték a már 
korábban továbbjutott spanyolokat 
a csoport első helyéről döntő mér-
kőzésen (Morata szerzett vezetést, 
majd Ramos büntetőt rontott), és 
megnyerték kvartettjüket. A nyol-
caddöntőben viszont mindkét vá-
logatott búcsúzott, a horvátokat a 
végső győztes Portugália, míg a spa-
nyolokat Olaszország búcsúztatta.

Ma az egyik csapat biztosan to-
vábbjut, és a Franciaország–Svájc 
párharc győztesével találkozik jú-
lius 2-án Szentpéterváron. A végső 
győzelemre nagy eséllyel pályázó 
franciák és a harmadik legjobb cso-
portharmadikként továbbjutó sváj-
ciak is összefutottak az előző Eb-n, 
a csoportkörben 0–0-t játszottak 
egymással, és az első két helyen 
jutottak tovább az egyenes kiesési 
szakaszba (Románia negyedikként 
zárt a még Albániát felvonultató 
kvartettben). Érdekes adaléka a 
párharcnak, hogy míg tétmeccsen 
hatszor találkoztak (két francia 
győzelem és négy döntetlen), addig 
felkészülési mérkőzésen harminc-
két alkalommal futottak össze.

A franciák másodszor játszanak 
a bukaresti Nemzeti Arénában, a 
2012-es Eb selejtezőjében 0–0-t ját-
szottak Romániával. Ezzel a talál-

kozóval búcsúzik a román főváros 
az Eb-től, korábban három csoport-
meccset rendeztek Bukarestben: 
Ausztria–Észak-Macedónia 3–1, Uk-
rajna–Észak-Macedónia 2–1, Ukraj-
na–Ausztria 0–1.

Négyet rúgtak a dánok

Dánia válogatottja jutott be elsőként 
a negyeddöntőbe, miután kiemelke-
dő teljesítménnyel 4–0-ra győzte le 
a walesi csapatot az amszterdami 
Johan Cruyff  Arénában. A szombati 
találkozón az A és a B csoport má-
sodik helyezettje mérkőzött meg 
egymással. Jobban kezdett a walesi 
csapat, majd a dánok fokozatosan 

átvették az irányítást, és az első ka-
pura lövésből meg is szerezték a ve-
zetést, a 27. percben Kasper Dolberg 
húsz méterről mesterien lőtte ki a 
bal alsó sarkot. A pihenőig is a skan-
dináv gárda játszott mezőnyfölény-
ben, de nem tudta növelni előnyét. 
A második félidő elején ez hamar 
összejött, rossz felszabadítás után 
Dolberg megszerezte második gól-
ját. A folytatásban is jóval veszélye-
sebbek voltak a skandiná vok, akik 
a végén még kétszer voltak ered-
ményesek: Maehle és Braithwaite is 
betalált. Dánia magabiztos játékkal 
ejtette ki a 2016-os Eb-n elődöntős 
walesieket, és készülhet a negyed-
döntőre, ahol július 3-án Bakuban a 

tegnap lapzárta után véget ért Hol-
landia–Csehország párharc győzte-
sével találkozik.

Folytatódott 
az olaszok sorozata

Az osztrák válogatott nagyon meg-
nehezítette az olasz alakulat dol-
gát, amely csak a három gólt hozott 
hosszabbításban tudta eldönteni a 
meccset. Az „azúrkékek” nagy esé-
lyesként várták a történelmük első 
nyolcaddöntős meccsére készülő 
osztrákok elleni találkozót. A pá-
lyán uralták a játékot az olaszok, 
ám a túlnyomórészt Bundesliga-já-
tékosokra épülő osztrákok kemé-
nyen tartották magukat, majd a 
második félidőben kiegyenlítették 
a játékot. Olyannyira, hogy a 65. 
percben Arnautovic fejesével meg-
szerezték a vezetést, ám közbelépett 
a videobíró, és les miatt érvénytele-
nítették a gólt. Az olaszok nem talál-

ták az eddigi lehengerlő játékukat, 
így a rendes játékidő 0–0-ra végző-
dött, következhetett a kieséses sza-
kasz első hosszabbítása. A félórás 
ráadás elején az egyik cserejátékos, 
Federico Chiesa szép megmozdulás 
után megszerezte a vezetést, majd a 
szünet előtt Pessina növelte kettőre 
az olasz előnyt. A hosszabbítás má-
sodik félidejében az osztrák cserék 
felpörgették a játékot, Kalajdzic 
révén szépítettek. A végjátékban 
az egyenlítésért hajtottak, de nem 
jártak sikerrel, az olasz válogatott 
kiszenvedte a továbbjutást, a ne-
gyeddöntőben pedig a lapzártánk 
után véget ért Belgium–Portugália 
párharc győztesével találkozik júli-
us 2-án, Münchenben.

Az olasz válogatott 2018 szeptem-
bere óta veretlen – azóta 31 mérkőzé-
séből 25-ször nyert – ezzel megdön-
tötte saját csúcsát, sőt megjavította 
a kapott gól nélkül lejátszott percek 
világrekordját, ugyanis az osztrákok 
szépítő találata előtt 1168 percig nem 
találtak a hálójába. A régi csúcsot 
1972 és 1974 között állították fel, 
amikor a legendás Dino Zoff  volt a 
kapus. Ezt megelőzően 2020. október 
14-én a Nemzetek Ligájában kaptak 
gólt az olaszok, amikor 1–1-es dön-
tetlent játszottak Hollandiával.

Labdarúgó Európa-bajnok-
ság, nyolcaddöntő: Olaszország–
Ausztria 2–1 – hosszabbítás után 
(0–0, 0–0, 2–0, 2–1) gólszerzők 
Chiesa (95.), Pessina (105.), illetve 
Kalajdzic (114.); Wales–Dánia 0–4 
(0–1), gólszerzők Dolberg (27., 48.), 
Maehle (88.), Braithwaite (90+4.). 
A Hollandia–Csehország és a Belgi-
um–Portugália mérkőzés lapzárta 
után ért véget. Ma rendezik: 19 órá-
tól Horvátország–Spanyolország, 22 
órától Franciaország–Svájc.

Péter Balázs a Sportklubnál folytatja
A kapus Adorján Attila után a Csíkszeredai Sportklub egy újabb 
csíkszeredai játékos, a balszélső Péter Balázs hazatérését jelentet-
te be. A fiatal támadó az elmúlt három szezon során az erdélyi rivá-
lis Brassói Coronánál jégkorongozott. A Brassói Coronától távozó 
24 éves támadó tíz év után tért vissza szülővárosába. Péter Balázs 
a Csíkszeredai ISK-nál kezdett el jégkorongozni, és már 15 évesen 
kipróbálta magát külföldön, 2011 és 2016 között a Krefeld EV1981 
csapatánál légióskodott a német ifjúsági ligákban (DNL), ezt köve-
tően egy szezon erejéig a Neuser EV szerződtette. Az Erste Ligában 
a Fehérvári Titánoknál mutatkozott be a 2017–2018-as idényben, 
majd Brassóba igazolt, és az utóbbi három évben a sárga-kékeket 
erősítette. Adorján Attila és Péter Balázs hazatérése mellett a Sport-
klub korábban bejelentette három másik székely jégkorongozó, 
Becze Tihamér, Salló Alpár és Fodor Csanád szerződéshosszabbítá-
sát. A csíki csapatnál jövő héten kezdődik a közös felkészülés, míg 
az új vezetőedző, a svéd Magnus Sundquist augusztus 1-jén érkezik 
Csíkszeredába.
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B úzásbesenyő csapatának győ-
zelmével zárult a labdarúgó 

Székely Kupa Maros megyei szaka-
sza, a döntőben 5–3-ra múlta felül a 
Marosvásárhelyi SE-t. Szombaton a 
radnóti Cornel Orza Stadionban mér-

kőzött meg a két együttes, a gólok-
ban gazdag összecsapáson a búzás-
besenyőiek az első félidőt követően 
2–1-re vezettek, előnyüket a máso-
dik játékrészben sikerült megőrizni-
ük. Ezzel eldőlt, hogy Búzásbesenyő 

képviseli Maros megyét a tervek sze-
rint július 3-án négy együttest felvo-
nultató megyeközi döntőn, amelyen 
Hargita, Kovászna és Kolozs megye 
csapataival találkozik.

H. B. O.

Búzásbesenyő nyerte a Székely Kupát

K ialakult az U17-es női labdarú-
gó-bajnokság döntő tornájának 

mezőnye. A legjobb 6 közé jutásért a 
Székelyudvarhelyi Vasas Femina kor-
osztályos együttese 2–0 (1–0)-ra győz-
te le a CN Nicu Gane Fălti ceni csapatát, 

az udvarhelyi alakulat mindkét gólját 
Orbán Aranka szerezte, az elsőt bün-
tetőből a 20. percben, majd ugyanő a 
47. percben is betalált. A döntő tornát 
június 29. és július 2. között rendezik 
Kolozsváron. Az 1. csoportban a Bu-

karesti AFC Fair Play, a Kisbecskereki 
Fortuna és az Univer sitatea Alexand-
ria, a 2. csoportban pedig a Székely-
udvarhelyi Vasas Femina, a Kolozsvá-
ri U Olimpia és Zimbrul Tulcea harcol 
a döntőbe jutásért.

A legjobb hat közé jutott a Vasas Femina

Bukarest is búcsúzik az Eb-től
Az olaszok folytatták sorozatukat, a dánok lehengerlő játékkal jutottak tovább

Federico Chiesa gólját ünneplik 
az olaszok. A Juventus támadója 
folytatta a családi hagyományt, 
hiszen édesapja, Enrico betalált 
az 1996-os Eb-n
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