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Tokióról is lemarad
Simona Halep
A Roland Garros és Wimbledon 
után a tokiói nyári olimpián sem 
tud pályára lépni Simona Halep. 
A korábbi világelső román tenisz-
klasszis, mint ismeretes, májusban 
lábszársérülést szenvedett, és azóta 
sem épült fel kellőképp. Eredetileg 
úgy tervezte, hogy csak a francia 
nyílt teniszbajnokságot hagyja 
majd ki, de pár napja a londoni 
Grand Slam-tornától is kénytelen 
volt visszalépni. Az ötkarikás 
játékokról eddig még nem nyilatko-
zott, hetekkel ezelőtt még legfőbb 
céljaként emlegette, hogy éremért 
adogasson Japánban. A Román 
Olimpiai és Sportbizottság (COSR) 
elnöke, Mihai Covaliu viszont 
már bejelentette, hogy a kétszeres 
GS-győztes Halep orvosai javallatá-
ra nem tudja vállalni az ötkarikás 
szereplést. Az olimpia július 23-én 
kezdődik.
 
Kezdődnek a negyeddöntők
a Copa Américán
Lezárult a Brazíliában zajló labda-
rúgó-Copa América csoportköre, 
amelynek végén a két ötösből az 
első négy-négy helyezett jutott 
tovább a kieséses szakaszba. A ne-
gyeddöntők pénteken kezdődnek. 
Aznap Peru–Paraguay mérkőzés 
lesz, majd másnap Brazília–Chile, 
pénteken pedig Uruguay–Kolum-
bia és Argentína–Ecuador párosí-
tás szerint játszanak a legjobb négy 
közé jutásért.
 
Kihirdették a magyar
vízilabda-kereteket
Märcz Tamás, a férfi , illetve Bíró 
Attila, a női vízilabda-válogatott 
szövetségi kapitánya kihirdette a 
tokiói olimpiára utazó kereteket. 
Az olimpiára 12 fő plusz 1 tartalék 
nevezhető. A férfi ak Olaszország-
gal, Görögországgal, a Dél-afrikai 
Köztársasággal, az Egyesült Álla-
mokkal, valamint Japánnal került 
egy csoportba, míg a női együttes 
a címvédő Egyesült Államok, va-
lamint Oroszország, Kína és Japán 
csapatával találkozik Tokióban.

Gólzáporos és elképesztően 
fordulatos mérkőzéseket hozott 
a labdarúgó-Európa-bajnokság 
nyolcaddöntőjének keddi játék-
napja. Egyik találkozó sem dőlt 
el a rendes játékidő alatt, de 
amíg a spanyolok a hosszabbí-
tásban érvényesítették a papír-
formát a horvátokkal szemben, 
addig Svájc tizenegyespár-
harcban kiejtette a világbajnok 
franciákat. A negyeddöntők 
pénteken kezdődnek.

 » V. NY. R. 

T alán a két legizgalmasabb 
mérkőzést játszották kedd 
este az idei labdarúgó-Euró-

pa-bajnokságon, amikor is fordu-
latokban és gólokban gazdag talál-
kozók döntöttek a továbbjutásról. 
Spanyolország esélyesként lépett 
pályára a horvátok ellen, mert 
bár utóbbiak világbajnoki ezüst-
érmesek, keretük átalakult azóta, 
ráadásul egyik kulcsemberükre, 
a koronavírussal fertőződött Ivan 
Perisicre sem számíthattak ezen a 
találkozón. A spanyolok érvénye-
síttették is akaratukat a találkozó 
elején, látványosan uralták a pá-
lyát. A vezetést viszont ellenfelük 
szerezte meg, a spanyol kapus 
segítségével, Unai Simón ugyanis 
nagy hibát vétve a saját kapujába 
tornázta Pedri hazaadott labdáját. 
Ettől lendületbe kerültek a horvá-
tok, de Sarabia, Azpilicueta és Fer-
nando Torres góljai „lecsendesí-
tették” őket, csakhogy amikor már 
úgy tűnt, hogy biztos a spanyolok 
továbbjutása, a horvátok egészen 
elképesztő hajrába kezdtek, és 
hatékony cserékkel 3-3-ra egyenlí-
tettek – Orsic (85. perc) és Pasalic 
(92. perc) – és hosszabbításra men-

EURO 2020: SVÁJC KIEJTETTE A FRANCIÁKAT, ÉS A FŐESÉLYESSÉ VÁLT SPANYOLOKKAL TALÁLKOZIK

Papírformabontó őrület Bukarestben

Befutottak. Bukarestben ünnepeltek továbbjutást a svájciak egy rendkívül fordulatos meccs után

 » A svájciak 
pénteken azok-
kal a spanyolok-
kal mérkőznek 
meg Szentpéter-
váron a negyed-
döntőben, akik a 
címvédő portu-
gálok, a világ-
bajnok franciák 
és a hollandok 
búcsúja óta 
4,5-ös szorzóval 
főesélyesekké 
váltak a végső 
győzelemre.

tették a találkozót. A ráadásban is 
voltak veszélyes helyzeteik, de ak-
kor már csak a spanyolok szereztek 
gólt: Morata (100. perc) és Oyarzabal 
(103. p.) találataival 5-3-ra nyerték 
meg a meccset Koppenhágában.

Ennél is drámaibb csatát hozott 
a kontinensviadal utolsó, bukares-
ti összecsapása, ahol a magyarok 
csoportját megnyerő Franciaország 
Svájccal csapott össze. A világbaj-
nok gallokat többen is a torna egyik 
főesélyeseiként tartották számon, 
ezért már az is meglepetést jelentett, 
hogy a 15. percben Seferovic gólja 
miatt hátrányba kerültek. A máso-
dik félidőben azonban már úgy tűnt, 
hogy a papírforma érvényesül, Ben-
zema ugyanis két perc leforgása alatt 
duplázott, majd Pogba a 75. percben 
kétgólosra növelte a francia előnyt. 
Csakhogy a horvátokhoz hasonlóan 
a svájciak is nagyot hajráztak: Sefe-

rovic a 81. percben duplázott, majd 
Gavranovic a 90. percben hosszab-
bításra mentette a találkozót. Azt 
követően viszont több gól már nem 
született, ezért szétlövések döntöt-
tek a továbbjutásról. A büntetővonal 
mellé lépő játékosok nem hibáztak 
egészen az utolsó párosig, amikor is 
épp a kontinensviadal egyik klasszi-
sa, Mbappé rontott, és így a svájciak 
5-4-re megnyerték a tizenegyespár-
bajt a továbbjutáshoz.

A svájciak pénteken azokkal a spa-
nyolokkal mérkőznek meg Szentpé-
terváron a negyeddöntőben, akik a 
címvédő portugálok, a világbajnok 
franciák és a hollandok búcsúja óta 
4,5-ös szorzóval főesélyesekké váltak 
a végső győzelemre. A legjobb nyolc 
mezőnye viszont csak lapzártánk 
után, az Anglia–Németország és a 
Svédország–Ukrajna meccsek győz-
teseivel lett teljes.
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Az újonc Craiovai U 1948 labda-
rúgócsapata ellen, hazai pályán 

kezdi a 2021–2022-es Liga 1-es szezont 
a címvédő Kolozsvári CFR – derült ki 
tegnap, amikor a Hivatásos Labdarú-
góliga székhelyén elkészítették a kö-
vetkező idény párosításait. A mezőny-
ben szintén újonc Rapid a Chindia 
Târgoviștét fogadja majd, míg a Miove-

 » KRÓNIKA

Egy év szünet után visszatérhet a 
Bajnokok Ligájába a Dinamo férfi  

kézilabdacsapata, a 2021–2022-es sze-
zonra megkapta ugyanis a szabad-
kártyát ahhoz, hogy a legrangosabb 
európai klubtornán szerepeljen. Eb-
ben valószínűleg közrejátszott, hogy 
a következő idényben a Barceloná-
val BL-győztes Xavier Pascual lesz az 
edzője, és több klasszis játékossal is 

ni a Medgyesi Gaz Metan vendége lesz. 
Az elmúlt idényben ezüstérmes FCSB 
a Botoșani otthonában kezd, míg a 
Román Kupa-győztes Craiovai Uni-
versitatea az Argeș FC-t fogadja. A Liga 
1-ben legutóbb negyedik Sepsi OSK is 
hazai pályán játssza le első meccsét a 
Clinceni ellen, de lesznek még UTA–
Konstancai Farul és Dinamo–Volun-

tari találkozók is a július 17–18-i első 
fordulóban. A rangadókra sem kell 
sokat várni: a második fordulóban az 
FCSB az Universitateát fogadja, majd 
az ötödik fordulóban Rapid–FCSB, a 
hetedikben pedig CFR–FCSB összecsa-
pás lesz. A szezon első örökrangadója 
a FCSB és a Dinamo között a szeptem-
ber derekán esedékes nyolcadik etap-

ban lesz. Az alapszakasz „odavágói” 
novemberben zárulnak, de rögtön 
utána kezdődnek a visszavágók. A 
2021-es esztendőben december 18–19-
én, a 21. forduló lesz az utolsó a Liga 
1-ben, majd a téli szünet után január 
22-én folytatódik a pontvadászat. Az 
alapszakasz március hatodikán zárul 
majd. (Hírösszefoglaló)

erősített a keretén. Emlékezetes, hogy 
a román bajnok a torna tavalyi átszer-
vezése miatt kényszerült a második 
számú klubtornára, akkor ugyanis 
hiába kért szabadkártyát, az azt meg-
előző sikeres szereplése ellenére sem 
kapott helyet a főtáblán. A Dinamo 
mellett a Veszprém, a Meskov Breszt, 
a Montpellier, az Elverum és a Motor 
Zaporizzsja is megkapták a szabad-
kártyát. A Szeged, a Vardar Szkopje, a 
Barcelona, a PPD Zágráb, az Aalborg, 

a Paris Saint-Germain, a Kiel, a Flens-
burg, a Kielce és a Porto már korábban 
biztos részvevőknek számítottak. A so-
rolást július másodikán délben tartják 
Bécsben, a versenykiírás pedig azonos 
azzal, amit tavaly már megismertünk. 
A magyarországi csapatok számára a 
női mezőnyben sem lesz változás: a to-
vábbiakban is két csapat, a Győri ETO 
és a Ferencváros indulhat a BL-ben. 
Romániából viszont a 2021–2022-es 
szezonban csak a Bukaresti CSM lép-

het majd pályára a legrangosabb klub-
tornán, a Nagybányai Minaur ugyanis 
nem kapott szabadkártyát. Azt a Team 
Esbjerg, a Metz, a Rosztov-Don, a Krim 
Mercator, a Savehof és a Kastamonu 
Belediyesi kapták. Mellettük még a 
Podravka, az Odense, a Brest, a Borus-
sia Dortmund, a Budunost, a Vipers és 
a CSZKA Moszkva vesznek részt a BL 
következő kiírásában. A csoportkör 
sorolása a férfi akéhoz hasonlóan a női 
mezőny számára is pénteken lesz.

Liga 1: újonc oltyán csapat ellen kezd a Kolozsvári CFR

Szabadkártyát kapott a Dinamo a kézilabda-Bajnokok Ligájába

 » A Liga 1-ben 
legutóbb negye-
dik Sepsi OSK 
is hazai pályán 
játssza le első 
meccsét a Clince-
ni ellen.

 » A Dinamo 
mellett a Veszp-
rém is megkapta 
a szabadkártyát.




