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„Kicsit lemerültünk, a tankot kiürí-
tettük Bakuban. De biztos vagyok 
benne, hogy felkészült csapattal 
állunk majd ki” – mondta hétfőn 
Kasper Hjulmand dán szövetségi 
kapitány a ma este tíz órakor kezdő-
dő Anglia–Dánia labdarúgó Eb-elő-
döntő kapcsán. „Tisztában vagyunk 
vele, hogy egy nagyon erős csapat 
ellen fogunk játszani. Egy ideje már 
fi gyelemmel kísérem az angol vá-
logatottat, és látom a változásokat. 
Nagyon lenyűgöznek az angolok fi -
atal játékosai és az, amit csinálnak 
a pályán. Anglia hazai pályán fog 
játszani, rengeteg szurkolója lesz a 
meccsen. De mi úgy érezzük, hogy 
jó helyen vagyunk. Hiszünk ma-
gunkban. Ők a favoritok, de nagyon 
jól kell játszaniuk, ha le akarnak 
minket győzni” – folytatta. És ebben 
nagyon is igaza van Hjulmandnak, 
hiszen mindenki toronymagas fa-
voritként tekint az angolokra, és az 
Eb-n eddig nyújtott teljesítményük 
fel is jogosítja őket erre. Hét ponttal 
végeztek a D csoport élén, majd a 
nyolcaddöntőben az Eb egyik sláger-
meccsén magabiztos játékkal 2–0-ra 
verték a németeket. A legjobb nyolc 

között pedig a torna legegyoldalúbb 
találkozóján 4–0-ra győztek Ukrajna 
ellen. Az Eb-n még nem kaptak gólt, 
legutóbb nyolc meccse kapitulált 
Anglia védelme, amikor a vébéselej-
tezőn 2–1-re verték a lengyeleket.

„Nagyon inspiráló volt a dánok 
útja. Mindenekelőtt a gondolataink 
mindig Eriksen és a felépülése körül 
forogtak, és mindannyian mellette 
állunk. Dánia évek óta bizonyítja, 
hogy egy topcsapat, nagyszerű ka-
pitánnyal, tapasztalt játékosokkal” 
– dicsérte ellenfelét Harry Maguire, 
az angolok középhátvédje. „Angliá-
nak a múltban is voltak nagy esélyei, 
de a végeredmény nem mindig volt 
nagyszerű. Most csak magunkra és a 
következő meccsre koncentrálunk” 
– tette hozzá a Manchester United 
játékosa.

A dánok menet közben jöttek be-
le a játékba, a fi nnek elleni, Cristian 
Eriksen sajnálatos esete miatt félbe-
szakadt, majd folytatott mérkőzésen 
1–0-ra kikaptak, majd a belgákkal 
szemben is alulmaradtak (1–2). Az 
utolsó fordulóban kinyílt a gólzsák, 
és az oroszokat 4–1-re legyőzve meg-
szerezték a második helyet kvartett-

jükben. A dánok látványos, gólerős 
játékát a nyolcaddöntőben a walesi-
ek (0–4), a negyeddöntőben pedig a 
csehek (1–2) tapasztalhatták meg.

Az angolok harmadik Eb-elődön-
tőjükre készülnek, legutóbb 1996-
ban szerepeltek a legjobb négyben, 
akkor a későbbi győztes németek 
büntetőkkel jutottak tovább – 
ugyancsak a Wembley Stadionban. 
A dánok 1992-ben játszottak utoljá-
ra elődöntőt (a hollandokat verték 
büntetőkkel), az emlékezetes tornát 
pedig meg is nyerték.

Az angolok még soha nem ját-
szottak Eb-döntőt, amennyiben 
továbbjutnak, ők lesznek a 13. nem-
zet, amely fi nálét játszhat, és 2004 
óta az első, amikor Görögország és 
Portugália válogatottjaival egyből 
két „újoncot” avattak. A győztes az 
olasz–spanyol párharc továbbjutójá-
val találkozik a vasárnapi fi náléban, 
az első elődöntő lapzárta után ért 
véget.

A mérkőzést a holland Danny 
Makkelie vezeti, a negyedik játék-
vezető az aradi Ovidiu Hațegan lesz.

Zátyi Tibor

13.00 Kerékpározás, francia körverseny, Tour de France (Eurosport 2)
14.00 Tenisz, WTA-torna, Hamburg (Digi Sport 2, Digi Sport 4)
14.45 Tenisz, Grand Slam-torna, Wimbledon (Eurosport 2)
19.00 Labdarúgás, barátságos mérkőzés: Steaua–OFK Belgrád (Digi Sport 1)
22.00 Labdarúgás, Európa-bajnokság: Anglia–Dánia (Pro TV, M4 Sport)

• 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  

Sorsolnak a futsal BL-ben
Az Európai Labdarúgó-szövetség képviselői ma sorsolják ki a teremlab-
darúgó Bajnokok Ligája selejtezőkörének csoportjait. Az UEFA honlapján 
szereplő információk szerint a román bajnokságot címvédőként képvise-
lő Csíkszeredai Imperial Wet az alapkörben csatlakozik a rangos sorozat-
hoz. A csíkszeredai bajnokcsapat az UEFA-koefficiensének köszönheti, 
hogy nem kényszerül selejtezőre, ellentétben a magyar aranyérmes 
Haladás VSE együttesével, amely újoncként indul a Bajnokok Ligájában 
és tagja a selejtezőkörben érdekelt 32 gárdának. A klubokat előbb nyolc 
négyes csoportba sorsolják, és a csoportgyőztesek mellett a legjobb 
második is továbbjut az alapkörbe. A második fordulóban szintén 32 
egyesület lesz érdekelt, az alapkör sorsolását pedig augusztus 30-án 
tartják. A versenynaptár alapján két ágra bontva október 26–31. között 
rendezik a csíki érdekeltségű alapkör mérkőzéseit.

Brazília döntős a Copa Américán
A házigazda Brazília 1–0-ra legyőzte Perut a dél-amerikai labdarú-
gó-bajnokság keddi Rio de Janeiró-i elődöntőjében, ezzel bejutott a 
július 11-ei fináléba, ahol a ma hajnalban véget ért Argentína–Kolumbia 
csata nyertese lesz az ellenfele. Copa América, elődöntő: Brazília–Peru 
1–0 (1–0), gólszerző Paquetá (35. perc).

• RÖVIDEN 

Egyesélyes lenne az angol–dán párharc?

• Udvarhelyszék, 
ezen belül  Farkaslaka 
és Székelyudvarhely 
volt a házigazdája az 
U15-ös korosztályú 
lánycsapatok országos 
döntőjének. A bajno-
ki címet a Kolozsvári 
Olimpia hódította el, a 
házigazda Vasas Femi-
na pedig a harmadik 
helyen végzett.

D O B O S  L Á S Z L Ó

K ét győzelemmel és egy vere-
séggel, csupán egy kapott 
góllal lett harmadik a hazai 

rendezésű U15-ös korosztályú lab-
darúgó-bajnokság döntő tornáján a 
Székelyudvarhelyi Vasas Femina. 
Az udvarhelyi lányok csak az FC 
Argeș csapatától kaptak ki 1–0-ra. 
Ha az a mérkőzés 0–0-val zárult vol-
na, akkor döntőbe jutottak volna. A 
legjobb nyolc között szerepelt az FK 
Csíkszereda is, a csíki lányok két ve-
reséggel és egy döntetlennel zárták a 
nyolcas döntőt, ez összesítésben a 7. 
helyet jelenti.

Mestermérleg

Székely János, a Székelyudvarhelyi 
Vasas Femina edzője: „Egy gólon 

múlt a döntőbe jutásunk, de így 
sincs okunk a bánatra, harma-
dik helyen végeztünk az ország-
ban mindkét ifi csapatunkkal, az 
U15-ös és az U17-es bajnokságban 
is bronzérmesek lettünk. Fontos, 
hogy száz százalékban saját neve-
lésű játékosokkal álltunk ki, sőt a 
két felnőtt bajnokságban, (1. és 2. 
Liga) szereplő együttesünk is 99%-

ban saját nevelésű. Úgy tűnk, ez a 
maximum, amit ki lehetett hozni a 
lányokból. Örülök, hogy az FK Csík-
szereda is döntőbe jutott, talán ha a 
fi úk mintájára a lányfociban is egy 
közös csapatot indítanánk, akkor 
lenne esélyünk a bajnoki címre.”

Portik Helga, az FK Csíkszereda 
edzője: „Másfél év kihagyás után 
kezdtük el az országos bajnoksá-

got. Rendszeresen edzettünk, de 
a tétmérkőzések hiánya miatt saj-
nos már a csoportmeccseken sok 

sérült lett. Jól szerepeltünk a cso-
portmeccseken, ahol két győzelem 
és egy döntetlen volt a mérlegünk. 
Továbbjutottunk a legjobb 8 közé, 
ami nagy öröm volt számunkra, de 
az első meccsen kissé bizonytalanul 
kezdtünk, és közbejött egy komoly 
sérülés, ami még jobban visszavett 
a csapat játékából. A következő két 
napon már összeszedettebbek vol-
tunk. Összességében meg vagyok 
elégedve a lányok teljesítményével. 
Igaz, hogy többet vártam, de most 
ebben a helyzetben ennyi fért bele. 
Következik a megérdemelt pihenő, 
a sérültek is helyrejönnek, az új sze-
zonnak újult erővel, nagy célokkal 
kezdünk neki.”

U15-ös országos bajnokság, 1. 
csoport (Székelyudvarhely): ACS 
Campionii FC Argeș Pitești–FC Bo-
toșani 10–0, Székelyudvarhelyi 
Vasas Femina–Orizontul Țifești 
(Vrancea megye) 2–0, Țifești–FC 
Botoșani 4–0, FC Argeș–Vasas Femi-
na 1–0, Vasas Femina–FC Botoșani 
1–0, Țifești–FC Argeș 2–2. A csoport 
végeredménye: 1. FC Argeș Pitești 7 
pont, 2. Vasas Femina 6, 3. Țifești 4, 
4. FC Botoșani 0.

2. csoport (Farkaslaka): FCSB–
Medgyesi Gaz Metan 4–0, Kolozs-
vári U Olimpia–FK Csíkszereda 7–1, 
FCSB–Kolozsvár 1–1, Gaz Metan–FK 
Csíkszereda 3–1, FK Csíkszereda–
FCSB 4–4, U Olimpia–Gaz Metan 
3–2. A csoport végeredménye: 1. Ko-
lozsvár 7 pont, 2. FCSB 4, 3. Gaz Me-
tan 3, 4. FK Csíkszereda 1.

A döntőben: Kolozsvári U Olim-
pia–FC Argeș Pitești 5–1 (5–1). To-
vábbi helyosztókat nem rendeztek.

Egy gólon múlt a döntőbe jutás
Harmadik lett a Vasas Femina az országos korosztályos focibajnokságon

Korosztályos döntő volt 
Székelyudvarhelyen. Az U15-ös 
bajnoki címet az U17-eshez 
hasonlóan Kolozsvár csapata 
szerezte meg
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