
 Sport 2021. július 5.
hétfő 11

 » RÖVIDEN

Bosnyák hátvéddel erősített
a Kolozsvári CFR
Daniel Graovac személyében 
bosnyák hátvédet igazolt a Ko-
lozsvári CFR labdarúgócsapata. 
A 27 éves futballista korában 
megfordult a bosnyák Mostar, a 
belga Mouscron, vagy éppen a 
szerb Újvidéki Vojvodina együtte-
seiben. A Marius Șumudică edző 
irányításával Bajnokok Ligája-se-
lejtezőre készülő román bajnok 
fellegvári együttes azt is beje-
lentette, hogy szerződést hosz-
szabbítottak a litván Arlauszkisz 
kapussal. Eközben a Sepsi OSK 
együttese is erősített: az osztrák 
edzőtábor alkalmával csatla-
kozott a keretükhöz a szlovén 
válogatott Rajko Rep, aki három 
évre szóló szerződést írt alá. A 31 
esztendős támadó középpályás 
legutóbb az osztrák TSV Hartberg 
játékosa volt, pályafutása során 
játszott még többek között a szin-
tén osztrák LASK, a Klagenfurt és 
a szlovén NK Maribor csapatánál 
is. Rajko Rep hazája válogatott-
jában 2019-ben mutatkozott be, 
azóta ötször öltötte magára a 
nemzeti mezt, egy gólt jegyzett.
 
Telt házasak lehetnek
a wimbledoni torna negyeddöntői
A korábbi tervekkel ellentétben 
már a keddi negyeddöntőket 
telt ház előtt rendezhetik meg a 
wimbledoni teniszbajnokságon. A 
szervezők vasárnapi tájékoztatása 
szerint a jövő héten az első telt 
házas szabadtéri sporteseményre 
kerülhet sor Nagy-Britanniában 
a koronavírus-járvány tavaly 
márciusi kitörése óta – számolt be 
az MTI. Az All England Club hoz-
zátette, az első hét tapasztalatai 
alapján született meg a döntés, 
hogy nemcsak a fi nálékra szűn-
nek meg a korlátozások, melyek 
értelmében eddig a befogadóké-
pesség 50 százalékát nyitották 
meg a szurkolók előtt. Fucsovics 
Márton hétfőn lép pályára a nyol-
caddöntőben, ellenfele az ötödik 
helyen kiemelt orosz Andrej Rubl-
jov lesz. A magyarországi sportoló 
mellett a kiemeltek között a férfi  
világelső szerb Novak Djokovic is 
versenyben van. A női mezőny-
ben is versenyben van a világ-
első ausztrál Ashleigh Barty, a 
nyolcaddöntőben a cseh Barbora 
Krejcikovával találkozik. Romá-
niai és magyarországi sportolók 
már nem maradtak versenyben 
női egyesben.
 
Kolumbia ellen folytatják
Messiék a Copa Américán
Argentína Lionel Messi vezérle-
tével 3-0-ra legyőzte Ecuadort a 
Brazíliában zajló labdarúgó-Copa 
América negyeddöntőjében, így 
bejutott a legjobb négy közé. 
Ellenfele az elődöntőben az 
Uruguay ellen tizenegyesekkel 
továbbjutott Kolumbia lesz. 
A házigazda Brazília Lucas 
Paquetá góljával, Gabriel Jesus 
vad megmozdulása miatt majd-
nem egy teljes félidőt emberhát-
rányban játszva 1-0-ra legyőzte 
Chilét. A brazilok elődöntős 
ellenfele az a Peru lesz, amelyik a 
rendes játék idő 3-3-as döntetlenje 
után tizenegyesekkel legyőzte 
Paraguayt.

Elkerülték a meglepetések a 
labdarúgó-Európa-bajnokság 
negyeddöntőjét, mert bár a 
spanyolok csak büntetők-
kel búcsúztatták Svájcot, a 
vártaknak megfelelően az 
olaszokkal játszanak majd az 
elődöntőben, mint ahogyan 
az angolok is továbbjutottak, 
hogy a dánok ellen lépjenek 
pályára a fi náléért.
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N em történt komoly meglepe-
tés a labdarúgó-Európa-baj-
nokság negyeddöntőjében, 

igaz, egyedül az angolok nyerték 
meg könnyedén az ukránok elleni 
párharcukat. Az olaszok megiz-
zadtak a belgák ellen, akárcsak a 
dánok a csehekkel, míg a spanyo-
lok drámai büntetőpárbaj után bú-
csúztatták a lelkes svájciakat.

Utóbbiak első negyeddöntős pár-
harcukat játszották a háromszoros 
győztes Spanyolország ellen, de 
korán hátrányba kerültek Szentpé-
terváron, miután a 8. percben Jordi 
Alba kapáslövése irányt változta-
tott Zakarián, és a labda a hálóban 
landolt – ez volt a tizedik öngól 
ezen az Eb-n. A spanyolok akarata 
szerint zajlottak az események, az 
újabb gólra viszont várni kellett. A 
szünetet követően bátrabban foci-
zott a svájci együttes, Shaqiri pedig 
kihasználva egy nagy hibát, egyen-
lített. A hajrá kezdetén emberelőny-
be kerültek a spanyolok (Freulert 
állították ki), azonban sem a rendes 
játékidőben, sem a hosszabbítás-
ban nem tudtak betalálni az egész 
Eb-n nagyszerűen védő Sommer-
nek, így jöhetett az Eb második ti-
zenegyespárbaja. A svájciak viszont 
nem tudták megismételni azt, amit 
Bukarestben a franciák ellen elér-
tek: keretükből csak Gavranovic 
értékesítette a tizenegyesét, utána 
sorban Schär, Akanji és Vargas is 
hibázott, így a spanyoloknak be-
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Visszatér Londonba a csúcsfoci

Jogos az öröm. Magabiztos játékkal, az Eb-n gólt sem kapva jutott a legjobb négy közé Anglia

 » „Nem egy-
szerűen remény-
kedni akarunk 
a győzelemben, 
vagy megadni 
a sorsnak arra 
az esélyt, hogy 
szerepe legyen. 
Játékosaim az 
egész meccsen 
határozottak és 
könyörtelenek 
voltak” – mondta 
Gareth South-
gate, az angolok 
szövetségi kapi-
tánya.

lefért, hogy Busquets és Rodri is ki-
hagyta büntetőjét, mert Oyarzabal az 
elődöntőbe lőtte csapatát.

Menetelnek az olaszok
és a dánok
A negyeddöntők slágermeccsén az 
olasz válogatott 2-1-re legyőzte Bel-
giumot Münchenben. Az izgalmas, 
gólokban gazdag első félidőben a 
Squadra Azzura szerezte meg a ve-
zetést Barella révén, majd Insigne 
iramodott meg, és 18 méterről gyö-
nyörűen tekert a kapuba. Gyorsan 
jött a belga válasz, Di Lorenzo sza-
bálytalankodott a tizenhatosban, a 
büntetőt Lukaku értékesítette. A má-
sodik félidőben az Inter középcsatá-
ra előtt adódtak nagy lehetőségek, 
de egyiket sem tudta kihasználni, az 
olaszok masszív védekezéssel meg-
őrizték előnyüket. Roberto Mancini 
gárdája egy új Eb-rekordot beállítva 
– az olasz válogatott a selejtezőket is 
beleszámítva immár 15 meccse veret-
len – bejutott az elődöntőbe.

A bakui negyeddöntőben is a pa-
pírforma érvényesült: a dánok már 
az 5. percben megszerezték a vezetést 
– Delaney tíz méterről fejelt a hálóba 
–, ami alaposan visszafogta a csehe-
ket. Az első félidőben Dolberg növel-
te az északiak előnyét, és bár a szü-
net után Schick szépített – ez volt az 

ötödik találata az Eb-n, ezzel beérte 
Cristiano Ronaldót a góllövőlistán – 
a csehek nem tudtak fordítani. Dánia 
ugyan első két csoportmérkőzését 
elveszítette az idei tornán, 1992 után 
most ismét elődöntőre készülhet.

Hazatértek az angolok
Ellenfele az az Anglia lesz, amelyik 
nagyon simán verte 4-0-ra Ukraj-
nát Rómában. „Nem egyszerűen 
reménykedni akarunk a győzelem-
ben, vagy megadni a sorsnak arra az 
esélyt, hogy szerepe legyen. Játéko-
saim az egész meccsen határozottak 
és könyörtelenek voltak” – mondta 
Gareth Southgate, az angolok szö-
vetségi kapitánya. A szigetországiak 
amúgy sorozatban ötödik mérkő-
zésüket zárták kapott gól nélkül, 
és a torna során ez volt az egyedüli 
olyan összecsapás, amelyet nem 
hazai környezetben játszottak. A 
folytatásban már ismét a londoni 
Wembley Stadionban lépnek majd 
pályára, az Eb mindkét elődöntőjét 
és a fi nálét is ott rendezik.

A hátralévő mérkőzések mind-
egyike romániai idő szerint 22 óra-
kor kezdődik majd. Kedden Olasz-
ország–Spanyolország slágermeccs 
lesz a legjobb négy között, míg Ang-
lia másnap csap össze Dániával a 
július 11-ei fi náléért.
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A korábbi világbajnok és ötkarikás 
bronzérmes evezős, Mădălina 

Bereș, és az Európa-bajnok úszó, 
Robert Glință lesznek Románia zász-
lóvivő a tokiói nyári olimpiai játéko-
kon, miközben Magyarországról a 
vívó Mohamed Aida és az úszó Cseh 
László viszik majd a lobogót a július 
23-i megnyitón.

Utóbbi két személy kiléte tegnap vált 
ismertté, a Magyar Olimpiai Bizottság 
(MOB) honlapja pedig emlékeztetett, 
hogy a megnyitók történetében elő-
ször minden ország egy-egy női és férfi  
sportolója együtt viheti majd a nemzeti 
lobogót. Az MTI beszámolója alapján a 
bizottság közleményében kiemelték: 
amíg az olimpiai fogadalomtételen két 
ifj úsági olimpiai bajnok mondhatta az 

eskü szövegét – Késely Ajna úszó és 
Péni István sportlövő –, addig MOB 
sportolói bizottságának javaslatára a 
zászlóvivőknél két rutinos versenyzőre 
esett a választás. „Ez az egyik legna-
gyobb dolog egy sportoló számára. Fel-
emelő érzés végigsétálni a stadionban, 
miközben tudjuk, hogy az egész világ 
ránk fi gyel. Hat olimpián vettem eddig 
részt, szinte mindegyik nyitóünnep-
ségen ott voltam. Egy-egy ceremóniát 
hosszú várakozás előz meg, sok időbe 
telik, mire eljutunk a vonulásig, de 
amikor az ember belép a tömött stadi-
onba, az egy olyan katartikus élmény, 
amely mindenért kárpótol. Az, hogy 
ezúttal a zászlót is vihetem, számomra 
felér egy aranyéremmel. Ugyanolyan 
elszántan és hasonló izgalommal ké-
szülök a hetedik olimpiámra is, mint 
a legelső alkalommal” – nyilatkozta a 

világbajnoki ezüstérmes, Európa-baj-
nok Mohamed Aida.

A másik zászlóvivő, a négyszeres 
olimpiai ezüst-, kétszeres bronzér-
mes, világ- és Európa-bajnok Cseh 
Lászlónak viszont bevallása szerint át 
kellett gondolnia a felkérését, ugyan-
is eddig egyetlen olimpiai megnyitón 
sem vett részt, mert másnap vagy az 
azt követő napon mindig versenyez-
nie kellett már, és „szereplési vágya” 
sincs. „Sokat gondolkodtam rajta, 
átbeszéltem a feleségemmel, és rá-
jöttem, ez egy olyan óriási megtisz-
teltetés, hogy elfogadom a felkérést. 
Az olimpiát követően visszavonulok 
az aktív versenyzéstől, így nagyon 
szeretnék Tokióban örömmel úszni. 
Célom, hogy úgy fejezzem be a pálya-
futásomat, hogy még egyszer utoljára 
odatettem magamat” – közölte.

Kihirdették a zászlóvivőket a tokiói olimpiára

 » A megnyitók 
történetében elő-
ször minden or-
szág egy-egy női 
és férfi  sportoló-
ja együtt viheti 
majd a nemzeti 
lobogót.




