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• Nem történt komoly 
meglepetés a labdarú-
gó Európa-bajnokság 
negyeddöntőjében, 
igaz, egyedül az an-
golok nyerték meg 
könnyedén az ukránok 
elleni párharcukat. Az 
olaszok megizzadtak a 
belgák ellen, akárcsak 
a dánok a csehekkel, 
míg a spanyolok drá-
mai büntetőpárbaj 
után búcsúztatták a 
lelkes svájciakat.

Z Á T Y I  T I B O R

S vájc első negyeddöntős pár-
harcát játszotta a háromszo-
ros győztes Spanyolország 

ellen, és korán hátrányba került 
Szentpéterváron, a 8. percben Jordi 
Alba kapáslövése irányt változtatott 
Zakarián, és a labda a hálóban lan-
dolt – ez volt a tizedik öngól ezen az 
Eb-n. A spanyolok akarata szerint 
zajlottak az események, az újabb gól-
ra viszont várni kellett. A szünetet 
követően bátrabban focizott a svájci 
együttes, Shaqiri pedig kihasználva 
egy nagy hibát egyenlített. A hajrá 
kezdetén emberelőnybe kerültek a 
spanyolok (Freulert állították ki), 
azonban sem a rendes játékidőben, 
sem a hosszabbításban nem tudtak 
betalálni az egész Eb-n nagyszerűen 
védő Sommernek, így jöhetett az Eb 
második tizenegyespárbaja. A sváj-
ciaktól csupán Gavranovic értéke-
sítette a tizenegyesét, utána sorban 
Schär, Akanji és Vargas is hibázott, 
így a spanyoloknak belefért, hogy 

Busquets és Rodri is kihagyta bünte-
tőjét, 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 az 
„azúrkékek” szerezték meg a veze-
tést, Vertonghen adta el a labdát, 
Verratti passza után Barella lőtte 
ki a jobb alsót. A folytatásban is jól 
játszott az olasz válogatott, a félidő 
hajrájában Insigne iramodott meg, 
és 18 méterről gyönyörűen tekert a 
kapuba. Gyorsan jött a belga válasz, 
Di Lorenzo szabálytalankodott a 
tizenhatosban, a büntetőt Lukaku 
értékesítette. A második félidőben 
az Inter középcsatára előtt adód-

tak nagy lehetőségek, de egyiket 
sem tudta kihasználni, az olaszok 
masszív védekezéssel megőrizték 
előnyüket. Roberto Mancini gárdá-
ja egy új Eb-rekordot beállítva – az 
olasz válogatott a selejtezőket is be-
leszámítva immár 15 meccse veret-
len – bejutott az elődöntőbe.

Az Eb utolsó délutáni meccsén 
(a két elődöntő és a döntő is este 10 
órakor kezdődik Londonban) a dá-
nok Bakuban is jól fociztak, már az 
5. percben megszerezték a vezetést, 
Delaney tíz méterről fejelt a hálóba. 
A cseheket alaposan megfogta a ka-
pott gól, és bár megvolt az egyenlíté-
si lehetőségük is, az újabb találatot 
a dánok szerezték, ellentámadás 
végén Dolberg bombázott a kapuba. 
Alaposan megnyomta a második 
félidő elejét a cseh válogatott, gólfe-
lelősük, Schick szépített – ez volt az 
ötödik találata az Eb-n, ezzel beérte 

Cristiano Ronaldót a góllövőlistán. A 
dánok keményen védekeztek, a cse-
hek pedig nem tudtak veszélyesen 
játszani, így 1992 után Dánia ismét 
ott van az elődöntőben. Úgy, hogy 
az első két összecsapást az idei ki-
íráson elveszítették...

Hazatértek az angolok

Mindössze négy percig volt szoros az 
utolsó negyeddöntő, Rómában Kane 
korai gólját követően Anglia nagyon 
simán, 4–0-ra verte Ukrajnát. Az 
ukránok játéka nagyon fásult volt, 
így nem csoda, hogy az angolok aka-
rata szerint zajlott a játék. A szünet 
után pillanatok alatt minden lényegi 
kérdést eldöntöttek: Maguire, majd 
Kane is fejjel volt eredményes, az 
50. percben már 3–0 volt az állás. 
Ekkortól mindenki már a hármas 
sípszót várta, nem úgy a csereként 

beállt Henderson, aki ugyancsak 
fejesgóllal növelte négyre az angol 
gólok számát. Az utolsó húsz perc 
gyakorlatilag eseménytelenül telt el, 
az angolok pedig ötödik Eb-meccsü-
kön sem kaptak gólt.

Labdarúgó Európa-bajnokság, 
negyeddöntő: Svájc–Spanyolor-
szág 1–1 – tizenegyesekkel 1–3 (0–
1, 1–1, 1–1), gólszerzők Shaqiri (69.), 
illetve Zakaria (8., öngól), kiállítva 
Freuler (77., Svájc); Belgium–Olasz-
ország 1–2 (1–2), gólszerzők Lukaku 
(45+2., büntetőből), illetve Barella 
(31.), Insigne (44.); Csehország–
Dánia 1–2 (0–2), gólszerzők Schick 
(49.), illetve Delaney (5.), Dolberg 
(42.); Ukrajna–Anglia 0–4 (0–1), 
gólszerzők Kane (4., 50.), Maguire 
(46.), Henderson (63.). Az elődöntő-
ben: kedden 22 órától Olaszország–
Spanyolország, szerdán 22 órától 
Anglia–Dánia.

Góllövőlista 

A labdarúgó Európa-bajnokság 
góllövőlistájának élcsoportja 
a negyeddöntők után.

5 gólos: Ronaldo (portugál), 
Schick (cseh);
4 gólos: Benzema (francia), 
Forsberg (svéd), Lukaku 
(belga);
3 gólos: Dolberg (dán), 
Kane (angol), Lewandowski 
(lengyel), Seferovic (svájci), 
Shaqiri (svájci), Sterling (an-
gol), Wijnaldum (holland);
2 gólos: Depay (holland), 
Dumfries (holland), Havertz 
(német), T. Hazard (belga), Im-
mobile (olasz), Insigne (olasz), 
Jaremcsuk (ukrán), Jarmolenko 
(ukrán), Locatelli (olasz), 
Maehle (dán), Morata (spa-
nyol), Perisic (horvát), Pessina 
(olasz), Poulsen (dán), Sarabia 
(spanyol), F. Torres (spanyol).

L ejátszotta első felkészülési mér-
kőzését az FK Csíkszereda. A 

labdarúgó 2. Liga új idényére han-
goló székelyföldi gárda élvonalbe-
li együttessel mérte össze erejét, 
szombaton Brassóban játszott teszt-
meccset a Konstancai Farul csapa-
tával. A tengerpartiak új alakulata a 
Viitorul és a Farul egyesítéséből pár 
héttel ezelőtt jött létre, az 1. Ligában 

indul el. Az FK trénere, Valentin Su-
ciu a rendelkezésére álló keret ösz-
szes tagjának adott játéklehetőséget, 
míg a Gheorghe Hagi által irányított 
ellenfélnél leginkább fi atal labdarú-
gók léptek pályára. Az első félidő-
ben nem született gól, a pihenő után 
a konstancaiak szerezték meg az 
előnyt, erre válaszolt Bor, kialakít-
va a későbbi 1–1-es végeredményt. 

Labdarúgó felkészülési mérkőzés: 
FK Csíkszereda–Konstancai Farul 
1–1 (0–0), gólszerzők Bor Dávid 
(59. perc), illetve Luca Andronache 
(51.). Az FK Csíkszereda következő 
barátságos találkozóját július 7-ére, 
szerdára tervezték, ekkor a Chindia 
Târgoviște lesz az ellenfél.

Józsa Csongor

Döntetlen az FK Csíkszereda első tesztmeccsénÉrik az Argentína–Brazília döntő a Copa Américán
Argentína Lionel Messi vezérletével 3–0-ra legyőzte Ecuadort a Brazíliá-
ban zajló Copa América negyeddöntőjében, így bejutott a legjobb négy 
közé. Ellenfele az elődöntőben az Uruguay ellen tizenegyesekkel tovább-
jutott Kolumbia lesz. A házigazda Brazília Lucas Paquetá góljával, Gabriel 
Jesus vad megmozdulása miatt majdnem egy teljes félidőt emberhátrány-
ban játszva 1–0-ra legyőzte Chilét. A brazilok elődöntős ellenfele Peru 
lesz, amely tizenegyesekkel legyőzte Paraguayt. Copa América, negyed-
döntő: Uruguay–Kolumbia 0–0 – tizenegyesekkel 2–4, Argentína–Ecua-
dor 3–0, Peru–Paraguay 3–3 – tizenegyesekkel 4–3, Brazília–Chile 1–0. 
Az elődöntő párosítása: Argentína–Kolumbia és Brazília–Peru.

A címvédő Pogacar átvette a sárga trikót
A címvédő szlovén Tadej Pogacar erődemonstrációt tartva átvette a sárga 
trikót a Tour de France országúti kerékpáros körverseny 8. szakaszán, 
amelyet a belga Dylan Teuns nyert meg szökésből. Az összetett verseny 
élcsoportja: 1. Tadej Pogacar (szlovén, UAE) 29 óra 38:25 perc, 2. Wout 
Van Aert (belga, Jumbo-Visma) 1:48 perc hátrány, 3. Alekszej Lucenko 
(kazah, Asztana-Premier Tech) 4:38 p h. A Cluses és Tignes közötti 144,9 
kilométeres 9. szakasz eredményeit lapzárta után hitelesítették.

• RÖVIDEN 

A z osztrák edzőtábor keretén belül 
csatlakozott a háromszéki együt-

teshez a szlovén válogatott Rajko Rep, 
aki három évre szóló szerződést írt 
alá – jelentette be a Sepsi OSK labda-

rúgócsapata hivatalos közösségi olda-
lán. A 31 esztendős támadó középpá-
lyás legutóbb az osztrák TSV Hartberg 
játékosa volt, pályafutása során ját-
szott még többek között a szintén oszt-

rák LASK, a Klagenfurt és a szlovén NK 
Maribor csapatánál is. Rajko Rep hazá-
ja válogatottjában 2019-ben mutatko-
zott be, azóta ötször öltötte magára a 
nemzeti mezt, egy gólt jegyzett.

Szlovén válogatottat igazolt a Sepsi OSK

Visszatér Londonba az Eb
Olasz–spanyol és angol–dán párharc az elődöntőben

Jogos az öröm, magabiztos játékkal, az Eb-n gólt sem kapva négy között Anglia   ▴  F O R R Á S :  T W I T T E R / E U R O 2 0 2 0




