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A SZEJKE SK
KIEMELT TÁMOGATÓI:

H I R D E T É S

• Bár még zajlik a labdarúgó Európa-bajnokság, a román és a magyar élvonal címvé-
dője is pályán lesz ma este: a kolozsvári „vasutasok” a boszniai Borac Banja Lukát, 
míg a Ferencváros a koszovói FC Prishtinát látja vendégül.

ORBÁN ZSOLT 

A z előző idényhez hasonlóan 
a magyar bajnok Ferencvá-
ros és az 1. Ligában címvédő 

Kolozsvári CFR is a BL-selejtező első 
körében kezdi nemzetközi szereplé-
sét, de míg tavaly egészen az utolsó 
fordulóig egy-egy meccsen dőlt el a to-
vábbjutás, az Európai Labdarúgó Szö-
vetségnél idéntől visszatértek a meg-
szokott oda-visszavágós rendszerhez.

Az edzőváltáson átesett zöld-fe-
hérek – a távozó Szerhij Rebrov 
helyére az osztrák Peter Stögert ne-
vezték ki – az előselejtezőben az an-
dorrai Inter Escaldest legyőző Prish-
tinát fogadják ma este a Groupama 
Arénában. A Kolozsvári CFR szintén 
edzőcserén esett át a nyár elején, 
amikor is Marius Șumudică vette át a 
karmesteri pálcát Edward Iordănes-
cutól. Akárcsak az FTC, az erdélyi 
bajnokcsapat is kiemelt volt a sorso-
láson, és a „vasutasok” ugyancsak 
hazai pályán kezdenek, a bosnyák 
Premijer Ligában aranyérmes Borac 
Banja Luka lesz az ellenfelük.

A visszavágókat jövő kedden 
rendezik, a papírforma alapján pe-

dig a magyar és a román bajnoknak 
is ott a helye a BL-selejtező máso-
dik fordulójában. Mint emlékeze-
tes, a Ferencváros tavaly bravúros 
meneteléssel harcolta ki a főtáblás 
szereplést az elitsorozatban, egy 
évvel korábban pedig az Európa 

Liga csoportkörében kalandoz-
hatott. A Kolozsvári CFR az előző 
két idényben egyaránt az EL-fő-
táblán volt érdekelt, míg a BL-ben 
legutóbb a 2012–13-as szezonban 
sikerült bekerülnie a legjobb 32 
együttes közé.

A BL-csoportkör elérése idén a Fe-
rencváros és a CFR számára is újból 
álomszerűnek tűnik, az Európa Liga 
főtáblája sokkal reálisabb célkitűzés. 
A BL-selejtező első körének vesztesei 
az újonnan létrehozott Konferencia 
Liga selejtezőjének második forduló-
jába kerülnek át, míg azok az együt-
tesek, amelyek a Bajnokok Ligája 
második selejtezőkörében maradnak 
alul, az Európa Liga-kvalifi káció har-
madik fordulójában folytatják.

Ha a Kolozsvári CFR és az FTC 
továbbjut a BL-selejtező első kö-
réből, a biztos csoportkörhöz már 
csak egy párharcot kellene nyernie, 
mivel az Európa Liga BL-ből kiesett 
bajnokokat felvonultató ágáról a 
vesztesek továbbcsúsznak a Konfe-
rencia Ligába.

UEFA Bajnokok Ligája, 
első selejtezőkör, odavágók

Ma 19 órától Flora Tallinn (észt)–Hi-
bernians FC (máltai), Ferencvárosi 
TC–FC Prishtina (koszovói), HJK 
Helsinki (fi nn)–Buducsnoszt Podgo-
rica (montenegrói) és FK Zalgiris (lit-
ván)–Linfi eld FC (északír), 20 órától 
Kolozsvári CFR–Borac Banja Luka 
(boszniai), 20.30-tól Fola Esch (lu-
xemburgi)–Lincoln Red Imps (gib-
raltári), 21 órától KF Skendija (észak-
macedón)–NS Mura (szlovén).

Holnap 19 órától Dinamo Tbiliszi 
(georgiai)–Neft ci Baku (azeri) és 
Bodö/Glimt (norvég)–Legia Varsó 
(lengyel), 19.30-tól Slovan Bratis-
lava (szlovák)–Shamrock Rovers 
(ír), 20 órától Dinamo Zágráb (hor-
vát)–Valur (izlandi), Ludogorec Raz-
grad (bolgár)–Sahtyor Szalihorszk 
(fehérorosz), Maccabi Haifa (izrae-
li)–Kajrat Almati (kazah), KF Teuta 
(albán)–Sheriff  Tiraszpol (moldovai) 
és Malmö FF (svéd)–Riga FC (lett), 
21 órától Connah`s Quay Nomads 
(walesi)–Alashkert FC (örmény).

E urópa egyik legkiélezettebb 
csatájára készülnek a labdarú-

gó Európa-bajnokság első elődön-
tőjében: ma este tíz órától a londoni 
Wembley Stadionban az egyszeres 
győztes, kétszeres ezüstérmes Olasz-
ország és a háromszoros győztes 
Spanyolország csap össze.

Zsinórban a negyedik Eb-n fut 
össze a két válogatott, 2016-ban az 
olaszok vetettek véget a spanyolok 
nyolc éve tartó regnálásának, az elő-
ző torna nyolcaddöntőjében Giorgio 
Chiellini és Graziano Pellé góljaival 
2–0-ra nyertek. A lengyel–ukrán 
közös rendezésű 2012-es Eb-n két-
szer találkoztak, a csoportkörben 
1–1-es döntetlen született (Gdansk, 
gólszerzők Cesc Fábregas, illetve 
Antonio Di Natale), míg a döntőben 
a spanyolok kiütéssel, 4–0-ra nyer-
tek (Kijev, gólszerzők David Silva, 
Jordi Alba, Fernando Torres és Juan 
Mata), és megvédték Eb-címüket. 
2008-ban a negyeddöntőben futot-

tak össze a felek, a spanyolok bün-
tetők után jutottak tovább. További 
húsz évet kell visszaugranunk az 
időben, hogy megtaláljuk az újabb 
egymás elleni meccset az Eb-n, az 
1988-as tornán a jelenlegi csapat-
vezetőjük, Gianluca Vialli góljával 
1–0-ra nyertek az olaszok a cso-
portkörben, míg az 1980-as tornán 
ugyancsak a csoportkörben 0–0 lett 
az eredmény.

Roberto Mancini gárdája egy 
új Eb-rekordot beállítva – az olasz 
válogatott a selejtezőkkel együtt 
immár 15 meccse veretlen – jutott a 
legjobb négy közé. Az A csoportot 
magabiztos játékkal abszolválták 
(Törökországgal 3–0, Svájccal 3–0, 
Walesszel 1–0), ám a nyolcaddöntő-
ben az osztrákokkal meggyűlt a ba-
juk, csak a hosszabbításban tudták 
2–1-re legyőzni őket. A nyolc között 
az Eb slágerpárharcában kiváló első 
félidei játékukkal 2–1-re verték a vi-
lágelső belgákat.

A spanyolok botladozva, a své-
dek mögött második helyen léptek 
tovább az E csoportból (Svédország-
gal 0–0, Lengyelországgal 1–1, Szlo-
vákiával 5–0), a legjobb tizenhat 
között pedig ők is hosszabbításos 
párharcot vívtak a horvátok ellen: 
a torna egyik legjobb meccsén 5–3-
ra verték a világbajnoki ezüstérmes 
Modricékat. A nyolc között aztán 
még hosszabb és drámaibb csatára 
kényszerültek, a lelkes Svájcot bün-
tetőkkel búcsúztatták.

Az UEFA adatai szerint az elődön-
tőt megelőzően tökéletes egyensúly-
ban van a két válogatott, 37 hivatalo-
san lejátszott meccs, 11–11 győzelem 
és 15 döntetlen a mérleg.

A mérkőzést a német Felix Brych 
vezeti, a győztes pedig vasárnap es-
te az Anglia–Dánia párharc tovább-
jutójával csap össze az ugyancsak a 
londoni Wembley Stadionban rende-
zendő döntőben.

Zátyi Tibor

Jövés-menés az FK Csíkszeredánál
A labdarúgó 2. Liga július végi rajtjára készülő FK Csíkszeredától a nyá-
ron Juan Francisco Bauza, Csonka Bonifác, Raul Palmeș és Cătălin Savin 
más csapathoz szerződött. A klub közleménye szerint „végleg leigazol-
ták Kelemen Dávidot, szerződést hosszabbítottak Csürös Attilával, Apró 
Claudiuval, Bor Dáviddal, Szufián Dzsebarival, Pintér Norberttel és Ta-
kács Rareș-sel”. A távozó játékosok pótlására a klubvezetés öt új labda-
rúgót igazolt: a marosvásárhelyi Kovács Lóránt a Sepsi OSK-tól érkezett 
kölcsönbe, vele tartott csapattársa, a kassai születésű Gál-Andrezly Pe-
ter is. Petre Ivanovici a Bánságból, Srđan Grabež a Vajdaságból érkezett, 
Orte Rodrigo Hernando pedig Spanyolországból igazolt Csíkszeredába. 
A korábbi akadémisták közül kölcsönből visszatért Bartók Alpár kapus 
és Aszalos Richárd jobbhátvéd. Az U19-es bajnokcsapat tagjai közül 
Botorok János a Sepsi OSK csapatához, Lázár Kristóf, Baga Szabolcs és 
Rácz Barna pedig a Székelyudvarhelyi FC-hez került kölcsönbe. A szak-
mai stáb Bajkó Barnával és a Spanyolországból érkező Maniega Legarda 
Fernando Alejandroval bővült – közölte az FK.

Verstappen tovább növelte előnyét
Az összetettben vezető Max Verstappen, a Red Bull holland versenyző-
je rajt-cél győzelmet aratott a Forma–1-es Osztrák Nagydíjon, és ezzel 
tovább növelte előnyét a világbajnoki pontversenyben, 32 pontos kü-
lönbséggel vezet az összetettben a címvédő és hétszeres vb-győztes, 
most negyedikként célba ért brit Lewis Hamilton (Mercedes) előtt.

• RÖVIDEN 

Mindig összefutnak a spanyolok és az olaszok

BL-selejtező: új edzők, régi álmok
A Kolozsvári CFR és az FTC is új vezetőedzővel kezdi európai kupakalandját

Megismételné tavalyi BL-bravúrját a Ferencváros

▾  KORÁBBI  FELVÉTEL:  KOVÁCS TAMÁS/MTI




