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Jó helyre került a támogatás
A magyar női kézilabda-válogatott 
szövetségi kapitánya, Elek Gábor, 
valamint Juhász István, a sportaka-
démia-központ vezetője, az Együtt 
Növünk Fel! Alapítvány kuratóri-
umi tagjának jelenlétében avatták 
fel a héten a felújított Tamás Zoltán 
Sportcsarnokot Zetelakán.
Az ünnepélyes szalagvágáson és az 
átadáson – ahol ott voltak Zetelaka 
gyerek és ifj úsági kézilabdázói, 
illetve a csoportok edzői – Nagy 
Attila, a település polgármestere 
kiemelte, hogy jó helyre érkeztek a 
magyarországi vendégek. „Zetelaka 
a női kézilabda szempontjából 
egy fontos hely. Nem a sportág 
fellegvára, de az utánpótlás-neve-
lés egyik erődítménye. Ezen a téren 
van történelmünk, lánycsapataink 
Tamás Zoltán testnevelőtanár irá-
nyításával számos országos bajnoki 
címet szereztek, a sportcsarnok is 
az ő nevét viseli. Jó képességű játé-
kosokat adott Zetelaka a környező 
csapatoknak, és Szabó Szilvia 
személyében román válogatott játé-
kosunk is van. Jó helyre érkeztek a 
vendégeink, és az alapítvány támo-
gatása is, egy teljesen új sportpad-
lót kaptunk, amely biztosítja, hogy 
egészségesen tudjanak sportolni a 
csarnokban” – mondta beszédében 
a polgármester. A sportcsarnok 
padlózatát az Együtt Növünk Fel! 
Alapítvány újíttatta fel.
 
Szerb középpályást igazolt
a Sepsi OSK
Lejátszotta első felkészülési mérkő-
zését az ausztriai edzőtáborban a 
Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK élvo-
nalbeli labdarúgócsapata, és 1-0-ra 
le is győzte az osztrák harmad-
osztályban szereplő SK Bischofs-
hofen gárdáját. „Az eredmény 
nem igazán érdekelt, számunkra 
a lényeg az volt, hogy a játékosok 
visszarázódjanak a formájukba. A 
két félidőben megpróbáltunk min-
den játékosnak, a fi atalabbaknak 
és a tapasztaltaknak is lehetőséget 
adni” – mondta Leo Grozavu ve-
zetőedző a mérkőzés után. Érkezik 
viszont erősítés is a háromszékiek-
hez: a klub leigazolta Petar Bojicot. 
A 29 éves szerb támadó középpá-
lyás legutóbb a Vojvodina játékosa 
volt. Hadnagy Attila, a Sepsi OSK 
sportigazgatója közölte, még 
tárgyalnak két játékossal, és bízik 
benne, hogy hamarosan csatlakoz-
nak az edzőtáborhoz. Megjegyezte, 
fontos, hogy rövid időn belül beil-
leszkedjenek a csapatba, ugyanis 
hamarosan kezdődik a bajnokság, 
és az európai kupasorozatban is 
játszaniuk kell.
 
Serena Williams búcsúzott
a wimbledoni tornán
Sérülés miatt volt kénytelen felad-
ni a wimbledoni tenisztornát Se-
rena Williams. A korábbi világelső 
amerikai klasszis az Aliaksandra 
Sasnovic elleni összecsapás során 
térdfájdalmakra panaszkodott, 
és nem tudta folytatni az év 
harmadik Grand Slam-tornáját. 
A wimbledoni tornát hétszer 
megnyerő Serena Williams két 
évvel ezelőtt épp Simona Haleptől 
kapott ki a döntőben, a román 
klasszis viszont sérülés miatt most 
nem szerepel. A tokiói olimpiát is 
mindketten kihagyják.

Anglia és Ukrajna válogatottja-
ival lett teljes a labdarúgó-Eu-
rópa-bajnokság negyeddöntő-
jének mezőnye. A magyarok 
halálcsoportjában szereplők 
közül senki sem jutott tovább 
a nyolcaddöntőből, hiszen 
a címvédő portugálok és a 
világbajnok franciák után a 
németek is elbúcsúztak.
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T örténelmi továbbjutást ün-
nepelt kedd este Ukrajna 
labdarúgó-válogatottja az 

Európa-bajnokság nyolcaddöntő-
jében, ahonnan most először sike-
rült továbbjutnia a svédek felett, a 
hosszabbításban aratott 2-1-es győ-
zelmével. Andrij Sevcsenko szövet-
ségi kapitány keretéből Olekszandr 
Zincsenko volt ezúttal a legjobb, 
kvalifi kációjuk jelentőségét pedig 
ki is emelte a lefújást követően: „ez 
egy történelmi eredmény, minden-
kinek azt javaslom, hogy ünnepel-
jen, mert csak egyszer élünk, és 
lehet, hogy soha többé nem lesz al-
kalmunk átélni ilyen pillanatokat” 
– nyilatkozta.

A folytatásban azzal az angol 
alakulattal találkoznak, amelyik 
az 1966-os világbajnoki döntő 
óta, kieséses szakaszban először 
győzte le Németország legjobbja-
it. A Nationalelf 2-0-ra kapott ki 
Londonban, így a magyarok ha-
lálcsoportjából senki sem jutott 
tovább a negyeddöntőbe – miu-
tán korábban a címvédő portugá-
lok és a világbajnok franciák is 
kiestek. Ez lett így Joachim Löw 
utolsó összecsapása a németek 
szövetségi kapitányaként, a Ro-
mánia válogatottjával azonos vi-
lágbajnoki selejtezőcsoportban 
szereplő együttesnél ugyanis már 
korábban bejelentették, hogy a 
kontinensviadal után Hansi Flick 
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Főesélyessé váltak az angolok

Előretörtek. Harry Kane találata eldöntötte az angolok továbbjutását

 » Az ukránok 
a folytatásban 
azzal az an-
gol alakulattal 
találkoznak, 
amelyik az 1966-
os világbajnoki 
döntő óta, kiesé-
ses szakaszban 
először győzte 
le Németország 
legjobbjait.

veszi át az irányítást. A leköszö-
nő, 61 éves Löw az angolok elleni 
meccs után emlékeztetett arra, 
hogy 2006-ban másodedzőként ke-
rült a válogatotthoz, majd főedző-
ként 2014-ben világbajnokok lettek, 
2017-ben pedig a Konföderációs Ku-
pát hódították el. „2018 után nehéz 
időszakot éltünk át, de minden ne-
hézség ellenére sokat tanultunk az 
elmúlt három év során. Ami pedig 
a legfontosabb, hogy függetlenül a 
vereségektől vagy a győzelmektől, 
feledhetetlen pillanatokat éltünk 
át együtt, a játékosoktól a szakmai 
stáb tagjaiig mind fontos részévé 
váltak az életemnek. Az idei Eb 
okozta csalódottságot nem fogjuk 
tudni pár nap alatt megemészteni, 
de biztos vagyok benne, hogy idő-
vel sok pozitív emlékem marad” 
– búcsúzott a szakember. Löw-vel 
együtt Toni Kroos is távozhat a Na-
tionalelfb ől, mert bár a 31 éves, ko-
rábbi világbajnok középpályás ezt 
még nem jelentette be, a Bild napi-

lap úgy tudja, hogy visszavonul a 
válogatottól.

A negyeddöntők pénteken Svájc–
Spanyolország (19 óra) és Belgium–
Olaszország (22) párosítás szerint 
kezdődnek. A két találkozó győzte-
sei július hatodikán egymás ellen 
lépnek pályára az elődöntőben. 
A másik ágon, július harmadikán 
Csehország–Dánia (19 óra) és Uk-
rajna–Anglia (22) összecsapásokat 
rendeznek a legjobb nyolc között, 
a továbbjutók pedig július hetedi-
kén játszanak egymás ellen a július 
11-i fi náléért. A két ágat fi gyelembe 
véve, a Gareth Southgate irányí-
totta angolok a végső győzelem 
főesélyeseivé léptek elő a fogadó-
irodáknál, megelőzték a sokkal erő-
sebb ágon szereplő spanyol, olasz 
és belga válogatottakat. Mellettük 
szól az is, hogy az elődöntőket és a 
döntőt a Wembley Arénában rende-
zik majd, Southgate pedig úgy érzi, 
hogy nagy lehetőség adódott arra, 
hogy tovább írják a történelmet.
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Rendhagyó módon, színészek és 
újságírók hirdették ki Románia 

labdarúgó-válogatottjának keretét 
a tokiói nyári olimpiára. Az ismert 
személyiségek a sportági szövetség 
közösségi oldalán közzétett videóbe-
jegyzésekben ismertettek egy-egy ne-
vet, amíg – mintegy hat óra elteltével 
– kedd estére mind a húsz futballista 
kiléte nyilvánossá vált. Mirel Rădoi 
szövetségi kapitány korábbi bővített 
keretében hatvanegy játékos szere-
pelt, a most leszűkített listáról pedig 
ketten tartalékosok lesznek, és csak 
abban az esetben léphetnek pályára 
az ötkarikás seregszemlén, ha a többi 
tizennyolc labdarúgó közül valaki le-
sérül és cserélni kell.

Ismeretes, hogy az olimpiai keretbe 
most is ugyanazok kaphattak meghí-
vót, akik tavaly is megfeleltek volna 
a Nemzetközi Olimpiai Bizottság kö-

vetelményeinek, azaz 1997. január 
elseje után születtek. A korosztályra 
vonatkozó szabályok alól csak hár-
man lehetnek kivételek, így várják 
az összetartásra George Pușcașt is, 
amennyiben angliai klubcsapata, a 
Reading elengedi a seregszemlére. 
A felnőtt válogatottban is bemutat-
kozott Bihar megyei csatár tagja volt 
annak a korosztályos válogatottnak, 
amelyik a 2019-es, U21-es Európa-baj-
nokságon az elődöntőbe jutással ki-
harcolta az olimpiai kvalifi kációt. Ő 
amúgy az egyedüli „idősebb” játékos 
a keretben, sem a hazai, sem pedig a 
külföldi klubok nem voltak hajlandó-
ak elengedni a rutinosabb futballis-
táikat az olimpiára – mivel júliusban 
már elkezdődik a 2021–2022-es idény. 
A hazai élcsapatok is csak egy-két 
játékostól voltak hajlandóak ideigle-
nesen lemondani, így kapusposzton 
Marian Aioani (Konstancai Farul), 
Mihai Popa (Astra) és Ștefan Târnova-

nu (FCSB), hátvédként Andrei Rațiu 
(Villarreal), Ricardo Grigore (Dina-
mo), Andrei Chindriș (Botoșani), Vir-
gil Ghiță (Farul), Alexandru Pașcanu 
(Ponferradina), Radu Boboc (Farul), 
Denis Ciobotariu (Kolozsvári CFR), 
középpályásként Andrei Ciobanu 
(Farul), Marius Marin (Pisa), Marco 
Dulca (Chindia Târgoviște), Dragoș 
Nedelcu (FCSB), Alexandru Dobre 
(Dijon), Valentin Gheorghe (Astra), 
Ion Gheorghe (Voluntari), Tudor 
Băluță (Brighton), csatárként pedig 
Pușcaș mellett George Ganea (Farul) 
kaptak meghívót.

Az együttes számára tegnap már 
gyülekezőt fújtak Mogoșoaián, ahol 
mostantól elzártan készülnek a sereg-
szemlére, amelyre július 15-én utaznak 
majd el. Románia 57 év szünet után 
játszik ismét az olimpián, ahol a B cso-
portban, sorrendben Honduras (július 
22.), Dél-Korea (július 25.) és Új-Zéland 
(július 28.) lesznek az ellenfelei.

Összeállt Mirel Rădoi csapata az olimpiára

 » A korosztály-
ra vonatkozó sza-
bályok alól csak 
hárman lehetnek 
kivételek, így 
várják az össze-
tartásra George 
Pușcașt is.




