
 Sport 2021. július 8.
csütörtök 11

 » RÖVIDEN

Kiterjesztik a Székelyföld
Kerékpáros Körversenyt
Újabb megyehatárt lép át idén a 
15. kiírásához érkezett Székelyföld 
Kerékpáros Körverseny: a viadal 
történetében először a karaván 
érinti Maros megyét, kimarad 
azonban a prológ és az egyéni 
időfutam. Sebestyén Szabolcstól, a 
verseny technikai részének felelő-
sétől, a Csíkszeredai Novák Team 
csapatvezetőjétől megtudtuk, hogy 
az idei rajt augusztus 4-án, Maros-
vásárhelyről lesz, és ezzel – először 
a verseny történetében – mindhá-
rom székelyföldi megyét érinteni 
fogják a kerékpározók. Változott 
a szervezi stáb is, a főszervező 
Lukács László lesz, ugyanakkor a 
versenyigazgató Csíki András ma-
radt. „Nagy az érdeklődés az idei 
versenyünk iránt, a költségveté-
sünk 20 csapatra szabott, de eddig 
22 együttes benevezését fogadtuk 
el. Még további 30 van várólistán, 
hiszen az utóbbi időben több 
versenyt töröltek. A benevezők 
között van tíz kontinentális és tíz 
klubcsapat, valamint a bolgár és 
az ukrán válogatott. Nagyon erős 
versenyre számíthatunk” – mond-
ta Sebestyén.
 
Brazil–argentin döntő lesz
a Copa Américán
Argentína labdarúgó-válogatottja 
1-1-re végződött rendes játékidőt 
követően büntetőkkel 3-2-re le-
győzte Kolumbiát a Copa América 
elődöntőjében. A Lionel Messi neve 
által fémjelzett argentin együttes a 
vasárnap hajnali 3 órakor ren-
dezendő döntőben a házigazda 
Brazíliával találkozik a fi náléban. 
A bronzmeccset romániai idő 
szerint szombaton hajnali 3 órakor 
rendezik Peru és Kolumbia között.
 
Tizenhárom magyar érmet
várnak Tokióból
Kulcsár Krisztián elnök szerint a 
Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) 
által elvárt 13 érem megszerzése 
a realitás a július 23-án kezdődő 
tokiói olimpián. Az MTI beszámo-
lója alapján a MOB első embere az 
M1 aktuális csatornának kedden 
kifejtette, három szempont alap-
ján ítélhető meg a magyar dele-
gáció ötkarikás eredményessége. 
Elsőként a küldöttség létszámát 
említette meg: a japán fővárosba 
176 sportoló utazik, többen, mint 
a londoni vagy a riói játékokra. 
Másfelől kiemelte a széles sportági 
palettát: 23 sportág 28 szakágában 
lesz magyar induló, több olyan-
ban is, ahol még egyáltalán nem 
vagy csak nagyon régen szerepelt 
magyar versenyző. A harmadik 
szempont pedig az, hogy hogyan 
fognak hazatérni az olimpiáról. 
„A 13 érem, amivel mi kalkulál-
tunk, nem pesszimista vagy óvatos 
szám, hanem a realitás. Ettől el 
lehet térni, és bízom abban, hogy 
pozitív irányban el is fogunk” – 
hangsúlyozta Kulcsár Krisztián. 
A magyar olimpiai csapat legna-
gyobb küldöttsége – köztük a férfi  
és női vízilabda-válogatott, a női 
kézilabda-válogatott, valamint a 
birkózók és cselgáncsozók – jövő 
pénteken utazik el Japánba, ahol 
augusztus 8-ig tart majd a tavaly-
ról idénre halasztott ötkarikás 
seregszemle.

Érvényesült a papírforma a 
labdarúgó-Bajnokok Ligája 
első selejtezőkörének keddi 
játéknapján: a Kolozsvá-
ri CFR és a Ferencváros is 
előnyből várhatja a jövő heti 
visszavágót.
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K étgólos előnyből várja a Baj-
nokok Ligája első selejtezőkö-
rének visszavágóját a Kolozs-

vári CFR labdarúgócsapata, miután 
hazai pályán 3-1-re legyőzte kedd 
este a bosnyák Borac Banja Luka 
gárdáját. A fellegváriak kihagyott 
büntetővel „kezdtek”, de miután 
Deac rúgása a kapufáról visszapat-
tant, Omrani belőtte a labdát az el-
lenfél hálójába. Deac mintegy más-
fél órával később Omranitól passzát 
értékesítette, és bár a vendégek az 
első félidő ráadáspercében szépí-
tettek, Runar Mar Sigurjonsson a 
60. percben beállította a romániai 
bajnokcsapatnak kedvező végered-
ményt. Győzelemmel debütált tehát 
Marius Șumudică a kolozsváriak 
vezetőedzőjeként, de arra azért fi -
gyelmeztetett, hogy a továbbjutás 
még nem dőlt el. „Intelligensnek 
kell maradnunk, hogy megőrizzük 
az előnyünket” – mondta. Dicsérte 
ugyanakkor tanítványai hozzáállá-

GYŐZELEMMEL MUTATKOZOTT BE A KOLOZSVÁRI CFR ÉS A FERENCVÁROS ÚJ VEZETŐEDZŐJE

Többgólos előny a BL-nyitányon

Kivédte. Donnarumma lezárta az olasz kaput Morata büntetője előtt

 » „Intelli-
gensnek kell 
maradnunk, hogy 
megőrizzük az 
előnyünket” – 
mondta a kolozs-
váriakat edző 
Marius Șumu-
dică.

sát, akik amellett, hogy szép játékot 
mutattak, tömérdek helyzetet is ki-
alakítottak. „Figyelmesebbnek kell 
lennünk, és az is tény, hogy ez volt 
az első mérkőzés, még hiányzik a 
ritmus. Szörnyű nyomás volt rajtam, 
a játékosoknak viszont a DNS-ükben 
van az, amit egy tétmeccs jelent” – 
fogalmazott a szakember. Hasonló 
meglátása volt a mérkőzés kapcsán 
Ciprian Deacnak is, de úgy érzi, hogy 
három-négy mérkőzés után már 
megmutatkozik majd a CFR valódi 
arca. Az új vezetőedző hatékonyan 
ösztönzi őket, céljuk pedig az, hogy 
a BL-főtáblára jussanak az idei sze-
zonban.

A párharc boszniai visszavágóját 
július 13-án rendezik, a kolozsváriak 
pedig tovább erősítenek a keretükön, 
hiszen este bejelentették Guessouma 
Fofana leigazolását. A 28 éves fran-
cia középpályás az elmúlt idényben 
hazája másodosztályában, a Guin-
gamp együttesénél játszott.

Kedd este kezdte meg BL-idényét a 
Ferencváros is, amelyik 3-0-ra győz-
te le hazai környezetben a koszovói 
Pristina gárdáját. A magyar bajnok-
nak szüksége volt 45 percre, hogy rá-
hangolódjon a találkozóra, de a má-
sodik félidőben nyolc perc leforgása 
alatt eldöntötték a meccset. Előbb 
Nguen volt eredményes (70. perc), 
majd a csereként beállt, a Fradihoz 
nyáron érkezett Ryan Mmaee (74. 

p.) szerzett gólt, hogy utána Blazic 
(78. p.) „koronázza meg” az estét. 
Ahogyan a CFR esetében Șumudică 
számára, úgy a budapesti „zöld-fehé-
reknél” Peter Stöger vezetőedző szá-
mára is sikeres bemutatkozást jelen-
tett. Az osztrák szakember elégedett 
volt a végeredménnyel, ugyanakkor 
elismerte: az első félidőben nem a 
terveknek megfelelően alakult a já-
tékuk. Noha előnyük megnyugtató 
a július 13-ai pristinai visszavágóra, 
a szakember kiemelte: nem fognak 
tartalékosan felállni. „A visszavágó 
nem a megfelelő alkalom a kísérlete-
zésre. Fontos mérkőzés vár ránk, fon-
tos számunkra a továbbjutás, ezért a 
lehető legjobb csapattal fogunk fel-
állni” – hangsúlyozta.

Emlékezetes, hogy a Ferencvá-
ros–Pristina összecsapás továbbju-
tója a Zalgiris Vilnius–Linfi eld csata 
győztesével játszik majd a második 
fordulóban. Ez utóbbi összecsapás 
első felvonását a litván gárda nyer-
te hazai pályán 3-1-re. A Kolozsvári 
CFR eközben a Fola Esch–Lincoln 
Red Imps párharc továbbjutójával 
találkozik majd. Ez a csata 2-2-es ál-
lásról folytatódik majd Gibraltáron. 
Az idei szezontól összetettbeli dön-
tetlen esetén az idegenben lőtt gólok 
nem számítanak pluszba, hanem 
hosszabbítás – szükség esetén pedig 
büntetőrúgások – során döntenek a 
továbbjutásról.
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Európa-bajnoki döntőre készülhet 
Olaszország labdarúgó-váloga-

tottja, miután kedd este büntetőkkel 
legyőzte Spanyolország legjobbjait. 
A Squadra Azzurra Federico Chiesa 
révén szerezte meg a vezetést a lon-
doni Wembley Standionban rendezett 
összecsapáson, de a második félidő 
hajrájában Morata egyenlített, és hosz-
szabbításra mentette az elődöntőt. A 
ráadáspercek alatt több gól nem esett, 
ezért szétlövések döntöttek. Noha 
az olaszoktól elsőre Locatelli lövé-
sét kivédte Unai Simón, a spanyolok 
ezt nem tudták előnyre váltani, mert 
Dani Olmo a kapu felé rúgta a labdát. 
A továbbiakban az olaszok már nem 
hibáztak, ellenfelük viszont igen, rá-
adásul épp Morata végezte el rosszul 
a tizenegyest, amit Donnarumma ki-
védett, és így – miután az ötödikként 
büntetővonal mellé lépett Jorginho 
hibátlanul értékesítette a tizenegyest 
–, készülhetnek a vasárnapi fi náléra. 
Azt ugyancsak a londoni Wembley 
Stadionban rendezik, az olaszok ellen-
fele pedig a lapzártánk után rendezett 
Anglia–Dánia elődöntő győztese lesz.

Az olaszok veretlenségi sorozata 
immár 33 meccs óta tart, ami Roberto 
Mancini szövetségi kapitány szerint a 
játékosok érdeme. „Szinte senki sem 
hitte, hogy képesek vagyunk erre, de 
íme, a döntőbe jutottunk” – mondta a 
lefújást követően. Hozzátette, vannak 
mérkőzések, amelyeken „szenvedni 
kell”, nem volt könnyű feladatuk, hi-
szen kiválóan cselező spanyolok ellen 

játszottak. „Le a kalappal előttük, fan-
tasztikus csapat” – méltatta a vesztes 
felet Mancini, de hozzátette: a döntőbe 
akartak jutni, és ezt a céljukat egy pil-
lanatig sem adták fel. Az olaszok kö-
zéphátvédje, Leonardo Bonucci is gra-
tulált a spanyoloknak, de hozzátette: 
„ez az olasz csapat megmutatta, hogy 
szívvel, elszántsággal futballozik, és 
képes túljutni a nehézségeken. Még 
egy centit kell megtennünk. Elképesz-
tő. Visszajövünk ide a Wembley Aré-
nába, és ugyanilyen hozzáállással kell 
majd játszanunk, hogy hazavigyük ezt 
a serleget, amit 50 éve hiányolunk.”

A spanyolok szerint a jobban játszó 
csapat esett ki. Szövetségi kapitányuk, 
Luis Enrique ugyanakkor nem mutat-
kozott csalódottnak, leszögezte: sen-
kire sem lehet panasza, hiszen igazi 
csapat módjára küzdöttek. Egyénileg 
külön kiemelte a Barcelona középpá-
lyását, Pedrit, aki 18 éves kora ellenére 
kiválóan játszott. „Soha nem láttam 
még hozzá hasonlót” – méltatta a 
szakember a fi atal labdarúgót, akinek 
az olaszok elleni meccs rendes játék-
ideje során mind az ötvenöt passza 
hibátlan volt – ez pedig egyedülálló az 
idei kontinensviadalon.

Olaszország „kilőtte” Spanyolországot az Eb-döntőért

 » „Ez az olasz 
csapat megmu-
tatta, hogy szív-
vel, elszántság-
gal futballozik, 
és képes túljutni 
a nehézségeken. 
Ugyanilyen hoz-
záállással kell 
majd játszanunk, 
hogy hazavigyük 
a serleget, amit 
50 éve hiányo-
lunk” – mondta 
Bonucci.




