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• Az angol labdarúgó-vá-
logatott 55 év után győzte 
le a rivális német alakula-
tot világverseny kieséses 
szakaszában, ráadásul 
Gareth South gate le-
génységének a késő esti 
mérkőzés eredménye is 
kedvezett: az ukránok 
hosszabbítás után, drámai 
végjátékkal ejtették ki 
az igencsak kellemetlen 
ellenfélnek számító své-
deket. A negyeddöntőben 
Anglia és Ukrajna egymás-
sal találkozik Rómában.

ORBÁN ZSOLT

K ét kiegyensúlyozott pár-
harc maradt a labdarúgó 
Európa-bajnokság nyolcad-

döntőjének utolsó játéknapjára. A 
Wembley Stadionban az angolok a 
németekkel vívtak klasszikus rang-
adót, míg Glasgow-ban a svéd és az 
ukrán válogatott csatázott az utolsó 
negyeddöntős helyért.

A játék képe alapján Londonban 
talán igazságosabb lett volna, ha 
hosszabbítás vagy akár büntetőpár-
baj dönt a továbbjutóról, a házigaz-
dák viszont az utolsó negyedórában 
legyűrték riválisukat. Az angolok 
negyedik mérkőzésükön sem kaptak 
gólt a tornán, igaz, ezért Timo Werner 
és Thomas Müller is felelőssé tehető. 
A Chelsea támadója az első félidőben 
hagyott ki nagy lehetőséget, míg a 
bajor játékos 1–0-s angol vezetésnél 
puskázott el óriási ziccert. A „három-
oroszlánosok” talizmánja ezúttal is 
Raheem Sterling volt, a Manchester 
City szélsője a városi riválisnál fut-

ballozó Luke Shaw beadásából saját 
maga és az angol válogatott harma-
dik találatát szerezte az Eb-n. A haj-
rában Harry Kane fejesgóljával dőlt el 
minden, itt a szupercsere, Jack Grea-
lish jegyezte az asszisztot.

Miközben Anglia válogatottja vi-
lágversenyen az 1966-os világbajnoki 
döntő óta – a kieséses szakaszt nézve 
– először tudta legyőzni Németország 
csapatát, a sporttörténelmi tett egy-
ben Joachim Löw búcsúmeccsét is 
jelentette a Nationalelfnél. A németek 
szövetségi kapitánya 198 mérkőzésen 
irányította a nemzeti csapatot, nála 
több találkozója csak Óscar Tabárez-
nek volt az uruguayi kispadon (219).

Érdekesség, hogy a németek ki-
esésével az F csoport mindhárom 
továbbjutója már a nyolcaddöntő-

ben elvérzett az Eb-n, korábban 
Franciaországot Svájc, Portugáliát 
pedig Belgium búcsúztatta. Mindez 
viszont semmit nem von le a magyar 
válogatott érdemeiből, hiszen Mar-
co Rossi két hatalmas pontot gyűjtő 
együttese aligha kerülhetett volna 
nehezebb csoportba a sorsoláson.

Az angolok a végső győzelem 
legnagyobb esélyesévé léptek elő a 
fogadóirodáknál, megelőzve Spa-
nyolországot, Olaszországot és Bel-
giumot is. Gareth Southgate alakula-
ta Rómában játssza negyeddöntőjét, 
és a legjobb nyolc között kézenfekvő 
ellenfele lesz. A csoportkör után kis 
híján kieső, „szerencsés vesztes” 
ukránok az utolsó nyolcaddöntőben 
meglepetésre leküzdötték a csoport-
elsőként továbbjutott svédeket.

Olekszandr Zincsenko góljára az 
első félidőben Emil Forsberg felelt, az-
tán a második félidőben csak kapufá-
kig jutottak a felek. A hosszabbításban 
Marcus Danielson kiállításával nagy 
lehetőséget kaptak az ukránok, amit a 
121. percben ki is használtak: a drámai 
végkifejletű találkozón egy ismeretlen 
csatár, az SK Dnyiprót erősítő Artem 
Dobvik fejelte a győztes gólt Zincsen-
ko beadásából. A Premier League-ben 
légióskodó bal oldali labdarúgót a 
mérkőzés legjobbjának választották 
meg. Az ukránok már a csoportkörből 
való továbbjutással felülmúlták leg-
jobb eredményeiket az Eb-ken, de a 
negyeddöntőben tovább folytathatják 
történelmi menetelésüket.

Ha az angolok a papírforma sze-
rint a negyeddöntőben túljutnak 

az ukránokon, az elődöntőben már 
ismét a Wembleyben játszhatnak, 
mégpedig a Csehország–Dánia pár-
harc győztesével, míg a másik ágon 
Belgium Olaszországgal, Spanyolor-
szág pedig Svájccal mérkőzik meg.

Labdarúgó Európa-bajnokság, 
nyolcaddöntő: Anglia–Németor-
szág 2–0 (0–0), gólszerzők Sterling 
(75.), Kane (86.). Svédország–Uk-
rajna 1–2 – hosszabbítás után (1–1, 
0–0, 0–0, 0–1), kiállítva Danielson 
(98), gólszerzők Forsberg (43.), ill. 
Zincsenko (27.), Dobvik (120+1.).

A negyeddöntő programja.  Július 
2., péntek: 19 órától Svájc–Spanyol-
ország, 22 órától Belgium–Olaszor-
szág. Július 3., szombat: 19 órától 
Csehország–Dánia, 22 órától Ukraj-
na–Anglia.

S zékely sportoló nyerte a nők ver-
senyét a 2021-es díjugrató Román 

Kupán. A Tordán megrendezett vetél-
kedőn a hölgyek között Ferencz Kata-
lin, a Kotormányi Kavalliera Sport-
klub képviselője végzett az élen.

A romániai lovas sportok egyik 
legrangosabb versenyének volt a 
házigazdája a tordai Salina Equines 
lovasközpont, ahol összesen 110 ló 
és lovas állt rajthoz. A hölgyek verse-
nyének dobogósai: 1. Ferencz Kata-
lin – Castor nevű lovával (Kotormá-
nyi Kavalliera Sportklub), 2. Takács 
Sandra – Hanna nevű lovával (Ko-
lozsvári U), 3. Ana Tudoran – Serena 
nevű lovával (Nagyszebeni CSM).

A férfi ak versenyén a Nagyszebeni 
CSM versenyzői állhattak dobogóra, 
a sorrend: 1. Daniel Bucur – Quasar 
nevű lovával, 2. Schumann Norbert 
– Coco Chanel nevű lovával, 3. Cons-
tantin Irimia – Iberlino nevű lovával. 

Csapatversenyben szintén a nagysze-
beniek végeztek az élen.

Dobos László

Közönségtalálkozó a magyar kéziválogatottal
Hétfőtől Székelyudvarhelyen tartja edzőtáborának második felvoná-
sát a magyar női kézilabda-válogatott. Az Elek Gábor által irányított 
együttes a tokiói olimpiára hangol. Kedden nyílt edzésen már láthattuk 
a lányokat, ma pedig közönségtalálkozón tehetünk fel kérdéseket 
nekik. A beszélgetést csütörtökön 19 órától a Páva Kert Panzió teraszán, 
az érvényben lévő járványügyi szabályok betartásával rendezik. Nem 
szükséges regisztráció, a sportolók, valamint a stáb egészségének 
megóvása érdekében az ilyenkor szokásos fényképezkedés, szelfikészí-
tés, illetve autogramosztás elmarad – áll a szervezők közleményében.

Tour de France: sztrájkkal indult a 4. etap
Rendhagyó módon kezdődött a Tour de France negyedik szakasza, a 
Redon és Fougéres közötti 150,5 kilométeres táv, mert a versenyzők 
a rajtot követően egy percig tartó megállással tiltakoztak a hétfői 
veszélyes befutó miatt, és a vége sem alakult szokványosan, hiszen 
a 36 éves Mark Cavendish (brit, Deceuninck Quick-Step) győzött – öt 
évvel legutóbbi szakaszsikere után. Az összetett élén nem változott a 
helyzet, a holland Mathieu van der Poel továbbra is őrzi a sárga trikót. 
Az összetett élcsoportja a 4. szakasz után: 1. Mathieu van der Poel 
(holland, Alpecin-Fenix) 16 óra 19:10 perc, 2. Julian Alaphilippe (francia, 
Deceuninck – Quick-Step) 8 másodperc hátrány, 3. Richard Carapaz 
(ecuadori, Ineos Grenadiers) 31 mp h.

• RÖVIDEN 

Ferencz Katalin Román Kupát nyert

Ferencz Katalin Castor nyergében 
a díjkiosztó ünnepségen

▴  F O T Ó :  A L E X A N D R U  J I G A

Történelmi angol és ukrán siker
Teljessé vált a negyeddöntő mezőnye a labdarúgó-Eb-n

Raheem Sterling a németek kapuját is 
bevette, az angolok tízese harmadik 
gólját jegyezte az Európa-bajnokságon 
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