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• Érvényesült a papírforma, fél lábbal ott van a labdarúgó Bajnokok Ligája 
következő fordulójában a román és a magyar részvevő. Mind a Kolozsvári 
CFR, mind a Ferencváros hazai környezetben lépett pályára a kiírás első 
körében, és egyaránt magabiztosan diadalmaskodtak. Meglehet, hogy nem 
szlovák, hanem máltai ellenfele lesz a Sepsi OSK-nak a Konferencia Ligában.

S Z É K E L Y H O N - Ö S S Z E Á L L Í T Á S

K edden este hazai közön-
ség előtt mutatkozott be az 
új szezonban a kolozsvári 

együttes, akárcsak Marius Șumu-
dică vezetőedző. A nemzetközi ku-
paporondon a bosnyák Borac Banja 
Luka volt az ellenfelük. Az első pilla-
natoktól megragadta a kezdeménye-
zést a CFR, már a 10. percben meg-
szerezte a vezetést. Ekkor Omranit 
rántották le a tizenhatoson belül, a 
büntetőt Deac a kapufára bombázta, 
de a labda éppen a sértett francia 
támadó elé pattant, aki 16 méterről 
a hálóba lőtt. Deac gyorsan javított, 
akcióból megduplázta az előnyt. Me-
zőnyben sokkal többet tett az erdélyi 
gárda, de a fölényes vezetés helyett a 
legrosszabbkor, a szünet előtt szépí-
tett a Borac. A második játékrészben 
egy gól született, ezt Sigurjonsson 
jegyezte, visszaállítva a kétgólos kü-
lönbséget, egyben beállítva a 3–1-es 
végeredményt.

A kolozsvári csapat mindent ösz-
szevetve magabiztosan diadalmas-
kodott, a párharc boszniai visszavá-
góját jövő kedden 21 órától rendezik.

A pihenő utáni henger

A Ferencváros kispadján is új veze-
tőedző irányított, az osztrák Peter 
Stöger most debütált tétmérkőzésen. 
Tanítványai ugyan sok hibával fut-

balloztak, de végül esélyeshez mél-
tón magabiztos győzelmet arattak. 
A zöld-fehérek játszottak fölényben, 
de kis híján a koszovói bajnok, az FC 
Prishtina szerzett vezetést, az első 
felvonás nem is hozott gólt.

A második félidő szállította a ta-
lálatokat, amikor a vendégek kezdtek 
elfáradni. A Ferencváros nyolc perc 
alatt megsorozta az ellenfelet, három-
szor zörgette meg a hálóját, ezzel el is 
dőlt az összecsapás, valószínűleg a to-
vábbjutó kiléte is. Az előző kiírásban 
főtáblás magyar bajnok 3–0-s előny-
nyel várhatja a jövő keddi visszavágót.

Labdarúgó Bajnokok Ligá-
ja-selejtező, 1. forduló, első mér-
kőzés: Ferencváros–FC Prishtina  
3–0 (0–0), gólszerzők Nguen (70.), 
R. Mmaee (74.), Blazic (78.); Kolozs-

vári CFR–Borac Banja Luka 3–1 
(2–1), gólszerzők Omrani (11.), Deac 
(28.), Sigurjonsson (60.), illetve Mo-
raitis (45+1).

Kikapott Máltán, 
hátrányban a Spartak

A szlovák bronzérmes Spartak Tr-
nava nagy meglepetésre 3–2 arányú 
vereséget szenvedett a máltai Mosta 
FC-től az UEFA Konferencia Liga első 
selejtezőkörének keddi odavágóján. 
A következő fordulóban ezen párharc 
győztesével találkozik az európai ku-
pákban bemutatkozó Sepsi OSK. A 
nagyszombati alakulat nagy esélyes-
ként várta a párharcot, de a Máltán 
rendezett kedd esti első mérkőzésen 
nem tudta igazolni, hogy sokkal jobb 
játékerőt képvisel. A házigazda Mosta 
az első félidő közepén tizenkét perc 
alatt háromszor is betalált a szlová-
kok kapujába. A Spartak kevéssel a 
szünet előtt szépített, majd a hajrá-
ban tovább faragott hátrányából, de 
végül a máltaiak 3–2-re nyerték az 
odavágót, amelyen egy-egy bünte-
tőt is megítélt a játékvezető. A visz-
szavágót jövő csütörtökön rendezik. 
A Sepsi OSK július 22-én idegenben 
mutatkozik be az újonnan létrehozott 
sorozatban, ekkor derül ki, hogy Mál-
tára vagy Szlovákiába kell-e utaznia. 

UEFA Konferencia Liga, első 
selejtezőkör: Mosta FC–Spartak 
Trnava 3–2 (3–1), gólszerzők Eme-
me Evo (23.), Failla (27., büntetőből), 
Nsumoh, illetve Twardzik (45+2., 
büntetőből), Mikovic (79.).

12.00 Tenisz, WTA-torna, Hamburg (Digi Sport 2, Digi Sport 4)
14.25 Kerékpározás, francia körverseny, Tour de France (Eurosport 2)
15.15 Tenisz, Grand Slam-torna, Wimbledon (Eurosport 2)
21.00 Labdarúgás, Konferencia Liga: Fehérvár–Ararat (M4 Sport)
22.00 Golf, PGA-körverseny, Illinois, Egyesült Államok (Eurosport 2)
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Megdolgoztak az olaszok a döntőért
Bár a meccs nagy részében jobban játszott Spanyolország, nem tudta 
két vállra fektetni az ismét kiválóan védekező Olaszországot a labda-
rúgó Európa-bajnokság elődöntőjében. Kedden késő este a gólcsend 
kereken egy óra játék után tört meg, ellentámadás végén Chiesa te-
kert szépen 12 méterről a kapu bal oldalába. A spanyolok még jobban 
beszorították az olaszokat, és a hajrá kezdetén jött az egyenlítés, a 
csereként beállt Morata Dani Olmóval kényszerítőzés után ziccerben 
nem hibázott. A folytatásban is Spanyolország játszott veszélyeseb-
ben, de sem a maradék időben, sem a hosszabbításban nem tudta 
feltörni a Bonucci–Chiellini duó által vezérelt olasz védelmet. A me-
zőnyben egyébként Chiellinié volt a legtöbb tisztázás (5), a legtöbb 
szerelés (4), és a párharcai 100%-át megnyerte. Így következhetett 
a két csapat egymás elleni harmadik tizenegyespárbaja. A negyedik 
párosban Morata büntetőjét Donnarumma hárította, Jorginho követ-
kezett, a Chelsea középpályása Unai Simont jobbra elküldve a bal 
alsóba gurított, Olaszország pedig bejutott a döntőbe. A spanyolok-
nak ez volt az ötödik – egyben az első elveszített – elődöntőjük, míg 
Olaszország negyedik Eb-döntőjére készülhet (1968-ban aranyérmes 
lett, míg 2000-ben és 2012-ben ezüstérmes), ahol vasárnap este 
ugyancsak a Wembleyben Anglia vagy Dánia lesz az ellenfél, utóbbiak 
csatája lapzártánk után ért véget. Labdarúgó Európa-bajnokság, 
elődöntő: Olaszország–Spanyolország 1–1 – tizenegyesekkel 4–2 
(0–0, 1–1, 1–1), gólszerzők Chiesa (60.), illetve Morata (80.).

• RÖVIDEN 

P éter Andor személyében újabb 
fi atal székely jégkorongozó tért 

haza Csíkszeredába. A magyar ifj ú-
sági válogatottakba rendszeresen 
behívott 22 éves támadó székesfe-
hérvári évei után a Sportklubnál 
folytatja pályafutását.

A csíkjenőfalvi származású játékos 
2012-ben került Székesfehérvárra, az 
Ifj . Ocskay Gábor Jégkorong Akadémia 
játékosaként minden korcsoportban 
magyar bajnoki címet szerzett.

Péter Andort rendszeresen behív-
ták a korosztályos magyar váloga-
tottakba, 2016-ban, majd 2017-ben 
is feljutást ünnepelhetett az ifj úsági 
nemzeti együttessel. A tehetséges 
székelyföldi hokis a 2016/2017-es 
idényben a Fehérvári Titánokkal a 
MOL Ligában mutatkozott be a fel-
nőttek között, a legutóbbi idények-
ben pedig már stabil tagja volt az 
Erste Ligában szereplő alakulatnak.

A mindössze 22 éves jégkoron-
gozó a Fehérvár AV 19 csapatával 
az osztrák bázisú EBEL-ben, illetve 

ICEHL-ben is kipróbálhatta magát, 
míg 2019 decemberében a felnőtt 
magyar válogatottban is bemutat-
kozhatott, ugyanis Jarmo Tolvanen 
szövetségi kapitánytól meghívót ka-
pott a budapesti Hat Nemzet felké-
szülési tornán részt vevő együttesbe.

A Csíkszeredai Sportklub közös-
ségi oldalán olvasható nyilatkozat 
szerint a fi atal székely csatár tizen-
egy évet jégkorongozott Székesfe-
hérváron. Péter Andor elmondta, 
hazatérésében a honvágy is fontos 
szerepet játszott, de mindig is sze-
rette volna szülővárosa csapatát 

erősíteni. Az 1999-ben született jég-
korongozó külön köszönetet mon-
dott a kék-fehéreket támogató Csató 
Kovács Imrének, „aki többször is 
megkeresett még olyankor is, ami-
kor nem voltam százszázalékos álla-
potban” – fogalmazott Péter Andor.

Az Erste Liga-címvédő Csíkszere-
dai Sportklub korábban bejelentette 
Rokaly Szilárd, Péter Balázs és Ador-
ján Attila hazatérését, Györfy Tiha-
mér, Rokaly Norbert, Bíró Tamás, 
Fodor Csanád, Salló Alpár és Becze 
Tihamér szerződését pedig meghosz-
szabbították. (Orbán Zsolt)

Hazatért a magyar válogatott székely hokis

Hármat lőtt a CFR és a Fradi is
Remek rajt a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjében

Nyolc perc alatt hengerelt a Fradi   ▴  FOTÓ: MTI/ILLYÉS TIBOR

A jobb ütőfogású center ezentúl 
szülővárosa csapatát erősíti

▸  F O R R Á S :  F E H É R V Á R I  T I T Á N O K




