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PÉNTEK

12.00 Kerékpározás, Tour de France (Eurosport 1)
13.00 Tenisz, Grand Slam-torna, Wimbledon 
           (Eurosport 2)
19.00 Labdarúgás, Európa-bajnokság: 
          Spanyolország–Svájc (Pro TV, M4 Sport)
22.00 Labdarúgás, Európa-bajnokság: 
           Olaszország–Belgium (Pro TV, M4 Sport)
00.15 Golf, PGA-körverseny, Detroit (Eurosport 2)

SZOMBAT

13.00 Tenisz, Grand Slam-torna, Wimbledon 
           (Eurosport 2)
14.05 Kerékpározás, Tour de France (Eurosport 1)
16.00 Autóversenyzés, Forma–1, Osztrák Nagydíj, 
           időmérő (Digi 1, Telekom Sport 1, Look Sport)
17.00 Kerékpározás, Szebeni Körverseny 
          (Digi Sport 2)

19.00 Labdarúgás, Európa-bajnokság: 
           Dánia–Csehország (Pro TV, M4 Sport)
21.00 Rögbi, barátságos mérkőzés: 
           Románia–Argentína (TVR 1)
22.00 Labdarúgás, Európa-bajnokság: Anglia–Ukrajna 
           (Pro TV, M4 Sport)
00.15 Golf, PGA-körverseny, Detroit (Eurosport 2)

VASÁRNAP

12.30 Kerékpározás, Szebeni Körverseny (Digi Sport 2)
13.00 Autóversenyzés, Porsche Szuperkupa, Ausztria 
          (Digi Sport 3, Telekom Sport 1, Eurosport 1)
14.00 Kerékpározás, francia körverseny, Tour de France 
           (Eurosport 1)
16.00 Autóversenyzés, Forma–1, Osztrák Nagydíj, 
          futam (Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Sport)
16.00 Motorversenyzés, motokrossz-vb, Olaszország 
           (Eurosport 2)
22.00 Golf, PGA-körverseny, Detroit (Eurosport 2)

• S P O R T E S E M É N Y E K  A  T E L E V Í Z I Ó B A N  

• A továbbjutott válogatottaknak mindössze pár nap áll rendelkezésükre, 
hogy felkészüljenek a negyeddöntőre, amely ma a szentpétervári Svájc–
Spanyolország mérkőzéssel kezdődik és a müncheni Belgium–Olaszor-
szág rangadóval folytatódik. Holnap este a dánok a csehekkel, az angolok 
pedig az ukránokkal csapnak össze, Bakuban, illetve Rómában.

ORBÁN ZSOLT

A z Európa-bajnokság negyed-
döntőjében ma este Szentpé-
terváron, a svájci–spanyol 

mérkőzésen indul útjára elsőként a 
labda. A két válogatott kísértetiesen 
hasonló meccsen jutott tovább az 
előző körben. Az ibériaiak a rendes 
játékidő hajrájában kétgólos előnyt 
adtak le a horvátokkal szemben, 
akiket végül csak kiejtettek a hosz-
szabbításban. A nyolcgólos koppen-
hágai ütközetet Bukarestben a svájci 
és a francia csapat emlékezetes ösz-
szecsapása követte. A világbajnoki 
címvédő a szomszédok vezetőtalá-
lata, illetve kihagyott büntetője után 
fordítani tudott, de Vladimir Petko-
vic labdarúgói visszajöttek 3–1-es 
hátrányból. A büntetőpárbaj ötödik 
sorozatában Yann Sommer kivédte 
Kylian Mbappé tizenegyesét, és ez a 
pillanat az 1938-as vb óta a svájciak 
első sikerét jelentette a nagy tornák 
kieséses szakaszában.

A spanyolok elleni találkozót 
azonban csapatkapitányuk, Gra-
nit Xhaka hiányában kénytelenek 
megvívni, az albán származású 
középpályás ugyanis sárga lapos 
eltiltását tölti. A másik oldalon Luis 
Enrique tanítványai legutóbbi két 
meccsüket nézve összesen tíz gólt 
rámoltak be, s bár Svájc is csupa 
sokgólos mérkőzést játszott ed-
dig a tornán, a felek legutóbbi két 
egymás elleni találkozóján kevés 
találat született: a Nemzetek Ligája 
A-osztályában tavaly ősszel kétszer 
is megmérkőztek, Madridban 1–0-
ra nyertek a házigazdák, míg Basel-
ben 1–1-es döntetlent jegyeztek. A 
szentpétervári találkozón tartalék 
játékvezetőként Ovidiu Hațegan is 

közreműködik, a sípot az angol Mi-
chael Oliver fújja.

A negyeddöntő rangadóján Mün-
chenben az olaszok és a belgák feszül-
nek egymásnak. A mérkőzés nagy 
kérdése, hogy a „vörös ördögök” or-
vosi stábja időben össze tudja-e dró-
tozni az Eb-címvédő portugálok elle-
ni nyolcaddöntőben megsérült Kevin 

de Bryunét és Eden Hazard-t. Ők 
ketten a dánok elleni csoportmeccs
első félidejében sem léptek pályára, 
és hiányuk igencsak megérződött 
a belgák játékán. Az olaszoknak a 
legjobb 16 között az osztrákok fújtak 
ébresztőt, miközben a közvélemény 
az azúrkékek tükörsima győzelmét 
várta, Robert Mancini együttese 
csak a ráadásban tudta kiszenvedni 
a továbblépést. Érdekesség, hogy az 

olaszok 11 mérkőzés után kaptak újra 
gólt, s ha már a sorozatoknál tartunk, 
bármelyik csapat is diadalmaskod-
jon a bajor fővárosban, egy Eb-rekord 
biztosan megdől. A selejtezőt is bele-
számítva az olasz és a belga váloga-
tottnak egyaránt 14 meccse veretlen 
a sorozatban, a csúcsot korábban 
Joachim Löw állította fel a németek-

kel. Belgium és Olaszország eddigi 22 
egymás elleni mérkőzésén 14 talján 
sikert, négy döntetlent és ugyaneny-
nyi belga győzelmet jegyeztek. A két 
csapat legutóbb a franciaországi Eb 
csoportkörében került össze, akkor 
2–0-ra győztek Bonucciék.

Miközben a kieséses szakasz 
egyik ágán túlnyomórészt olyan vá-
logatottakat találunk, amelyeket az 
Eb előtt is esélyesnek kiálthattunk ki 

a végső győzelemre, a másikon már 
több meglepetéscsapat is felsorako-
zik. Egyik ilyen a hollandokat óriási 
szenzációra legyűrő cseh válogatott, 
amelynek Budapestről Bakuba veze-
tett az útja. A Kaszpi-tenger partján 
Patrik Schickék Dániával néznek 
farkasszemet. A piros-fehérek a 
nyolcaddöntőben ismét hengereltek, 
esélyt sem adtak Walesnek és a leg-
egyoldalúbb párharcot nyerték meg 
4–0 arányban. Soros ellenfelük en-
nél jóval nagyobb küzdelemre kény-
szerítheti a dánokat, akik enyhe fa-
voritként várják az azeri mérkőzést.

A negyeddöntő Rómában az Uk-
rajna–Anglia mérkőzéssel zárul, s 

talán mondanunk sem kell, a „há-
romoroszlánosok” toronymagas 
esélyesnek számítanak a sárga-ké-
kekkel szemben. Andrij Sevcsenko 
a svédek elleni győztesen megívott 
maratoni csata után már a sajtótá-
jékoztatón igyekezett a következő 
fordulóra felkészíteni a játékosait, 
mondván, hogy bármennyire is 
komoly játékerőt képvisel az el-
lenfelük, nem szabad megijedniük 

tőlük. A klasszis csatárból lett szö-
vetségi kapitány szerint az ellenfél 
kiléte plusz motivációt kell jelent-
sen számukra. Az idei torna már 
sok elképesztő eredményt hozott, 
ám nehezen elképzelhető, hogy 
az ukránok a németek skalpjával 
érkező angolokat is búcsúztathat-
ják. Gareth Southgate alakulata a 
negyeddöntős mezőnyből egyedü-
liként nem kapott gólt a tornán, s 
ugyan az ukránok – ha elkapják 
a fonalat – tudnak jeleskedni a 
gólszerzés tekintetében, Raheem 
Sterlingék nagy valószínűséggel 
visszatérnek még a Wemley-be az 
idei Eb-n.

Labdarúgó Eb, negyeddöntő: ma 
19 órától Svájc–Spanyolország (Szent-
pétervár), 22 órától Belgium–Olasz-
ország (München); holnap 19 órától 
Csehország–Dánia (Baku), 22 órától 
Ukrajna–Anglia (Róma). Az elődön-
tőben: kedden Belgium/Olaszor-
szág–Svájc/Spanyolország, szerdán 
Ukrajna/Anglia–Csehország/Dánia. 
Az elődöntőket és a július 11-ei döntőt 
egyaránt Londonban rendezik.

A Corona és a Ferencváros is házigazda lesz
A Nemzetközi Jégkorongszövetség (IIHF) online konferenciáján is-
mertették a jégkorong Kontinentális Kupa 2021/22-es szezonjában 
részt vevő csapatokat, a lebonyolítást és a csoportkörök beosz-
tását, valamint házigazdáit. Az első kör egyik tornáját Brassóban 
rendezik szeptember 24. és 26. között, a román bajnok Brassói 
Corona a spanyol bajnok FC Barcelonát, az észt címvédő Tartu Valk 
494 gárdáját, valamint a török aranyérmes Buz Beykoz Isztambult 
látja majd vendégül. A magyar bajnok FTC-Telekom a második 
csoportkörben, a legjobb 14 között csatlakozik a mezőnyhöz, és a 
budapesti Tüskecsarnokban október 22. és 24. között házigazda-
ként látja vendégül a lett HK Olimp Rigát, az ukrán Szokil Kijevet, 
valamint a szeptemberi első kör második csoportjából – HP Vilnius 
(litván), Crvena zvezda (szerb), Skautafelag Akureryar (izlandi), 
Mladost Zagreb (horvát) – továbbjutó ellenfelet. A Ferencváros 
ezáltal történelmi esemény házigazdája lesz, ugyanis a Kontinen-
tális Kupa 1997-es elindulása óta még egyetlen mérkőzésnek sem 
adott otthont Budapest, magyar helyszínként eddig Dunaújváros 
és Székesfehérvár szerepelt.

• RÖVIDEN 

Nyolcan harcolnak  az Eb-trófeáért
A negyeddöntő következik a labdarúgó Európa-bajnokságon

Több nagyágyú kiesését követően az angolok lettek az egyik fő esélyesei az Eb-címnek  ▴  F O R R Á S :  F A C E B O O K / E N G L I S H  N A T I O N A L  T E A M




