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Szuperkupával indul
a hazai labdarúgóidény
A bukaresti Național Arénában 
rendezik szombaton 20 órakor a 
szezonnyitó Szuperkupa-mérkő-
zést, amelyen a bajnoki címvédő 
Kolozsvári CFR labdarúgócsapata 
és a kupagyőztes Universitatea 
Craiova küzdenek meg a trófeáért. 
Az elmúlt idényben a kolozsvári 
klub sorozatban negyedszer nyerte 
meg a román bajnokságot, míg az 
oltyán együttes 2018 után újra a 
legjobbnak bizonyult a kupasoro-
zatban. A Kolozsvári CFR zsinórban 
a második Szuperkupáját hódíthat-
ja el három hónapon belül, hiszen 
áprilisban Ploiești-en az FCSB ellen 
tizenegyesekkel diadalmaskodott, 
az Universitatea pedig visszavághat 
riválisának a 2018-ban éppen hazai 
pályán elveszített Szuperkupáért. 
Az ország legnagyobb stadionjában 
rendezendő összecsapásra az aréna 
befogadóképességének 50 száza-
lékát bocsátják a beoltott vagy ne-
gatív koronavírustesztet felmutató 
szurkolók rendelkezésére.
 
Győzelemmel avatták fel
az új ghenceai stadiont
Az új ghenceai stadion szerdai 
avatóünnepségén gyűltek össze a 
Steaua „aranygenerációjának” szá-
mító, BEK-győztes labdarúgócsapat 
még élő tagjai. Csak korábbi edző-
jük, Jenei Imre és „fővédnökük”, 
Valentin Ceaușescu nem tudtak 
részt venni az eseményen, de 
utóbbi Bölöni László révén üzente 
meg jókívánságait az 1986-ban 
történelmet írt sportolóknak. Az 
avatóünnepségen a tervek szerint 
visszavonultatták a Marius Lăcătuș 
által viselt 7-es mezszámot, majd 
a Steaua másodosztályba feljutott 
csapata barátságos mérkőzésen 
6-0-ra legyőzte az OFK Belgrád 
együttesét.
 
Nézők nélkül rendezik
a tokiói olimpiát
Japán nézők sem lehetnek a július 
23-án kezdődő tokiói olimpia verse-
nyein, az esemény így teljesen zárt 
kapus lesz – jelentették be csütör-
tökön a szervezők. Az MTI beszá-
molójában emlékeztetett arra, hogy 
a japán fővárosban megrendezésre 
kerülő versenyeken a külföldi 
szurkolók részvételét már tavasszal 
megtiltották. A mostani döntés a 
Nemzetközi Olimpiai Bizottsággal 
történt egyeztetés után született 
meg, és az előzménye az, hogy a 
japán kormány a koronavírus-jár-
vány miatt július 12-étől augusztus 
22-éig rendkívüli állapotot hirdetett 
a fővárosba. Az augusztus 8-ig 
tartó tokiói játékokon – amelyet 
tavalyról halasztottak idén nyárra – 
100 romániai és 176 magyarországi 
sportoló vesz részt.
 
Sorsoltak a futsal-BL-ben
A magyar bajnok Szombathelyi 
Haladás VSE az albán Tirana, a 
luxemburgi Diff erdange és a norvég 
Utleira Idrettslag együtteseivel ta-
lálkozik augusztus 20. és 25. között 
az albán fővárosban, a teremlabda-
rúgó-Bajnokok Ligája selejtezőjé-
ben. A román bajnok Csíkszeredai 
Imperial Wet csak a 2. fordulóban, 
a legjobb 32 között csatlakozik a 
sorozathoz. A második forduló 
sorsolását augusztus 30-án tartják.

„Hazatér-e” a serleg, vagy Ró-
mában ünnepelnek vasárnap 
este? Ez az utolsó kérdés vár 
válaszra az idei labdarúgó-Eu-
rópa-bajnokságon, miután 
az olaszokat követően Anglia 
is bejutott a fi náléba. Dániát 
búcsúztatták hosszabbításban, 
egy vitatott tizenegyes révén, 
abban a Wembley Stadionban, 
ahol a döntőt is rendezik.
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D öntőbe jutott Anglia a lab-
darúgó-Európa-bajnoksá-
gon. Gareth Southgate szö-

vetségi kapitány együttese hazai 
környezetben, a londoni Wembley 
Arénában vívott meg szerda este 
Dánia legjobbjaival, az északiak-
nak pedig sikerült meglepniük 
őket az első félidőben, amikor 
Damsgaard (30. perc) megszerezte 
a vezetést. Előnyük ugyan csak ki-
lenc percig tartott, mert egy angol 
akció során Sterling veszélyeztette 
a kaput, a menteni igyekvő Kjaer 
pedig öngóllal egyenlített. A ren-
des játékidő során több találatot 
már nem jegyeztek, a hosszabbí-
tásban viszont Sterling egy esés-
sel kiharcolt egy büntetőt. Kane 
tizenegyesrúgását ugyan Schmei-
chel hárította, de a Tottenham 
csatára a visszapattanó labdát vé-
gül mégis beküldte a hálóba, beál-
lítva a 2-1-es végeredményt.

Az angolok történetük során 
először jutottak Eb-döntőbe, 
többen viszont vitatják annak 
érdemét. A bírálatok szerint a já-
tékvezetőnek le kellett volna ál-
lítania a mérkőzést, mert amikor 
Sterling betört a hatoson belülre, 
egy második labda is pályán volt 
– a dánok térfelén –, a büntető 
elvégzésekor ráadásul lézerrel za-
varták a dánok – amúgy kiválóan 
védő – kapusát. Utóbbit amúgy a 
játékvezető jelezte a negyedik bí-
rónak, Ovidiu Hațegannak, aki to-
vábbította azt a biztonságiaknak 
– az Európai Labdarúgó-szövet-

OLASZ–ANGOL DÖNTŐ LESZ VASÁRNAP A LABDARÚGÓ-EURÓPA-BAJNOKSÁGON

„Haza” vagy Rómába kerül a trófea?

Kulcsmomentum. Kane a Schmeichel által kivédett büntető után korrigált

 » „Örülnünk 
kell, hogy dön-
tőbe jutottunk, 
de még van egy 
nagy akadály 
előttünk, amit le 
kell győznünk. 
Micsoda fantasz-
tikus pillanat ez 
a számunkra” – 
idézte Southga-
tet a BBC.

ség (UEFA) pedig eljárást indított. 
A második labdát viszont fi gyelmen 
kívül hagyták, bár a dánok szövet-
ségi kapitánya, Kasper Hjulmand 
elmondása szerint jelezte neki.

„Egy olyan büntető volt, ami nem 
kellett volna, hogy büntető legyen. 
Ez most nagyon bosszant. Nagyon 
csalódottak vagyunk. Egy az, ami-
kor kikapsz. Megtörténik. De ami-
kor ilyen módon kapsz ki, az na-
gyon kiábrándító, mert ezek a fi úk 
sokat harcoltak. Keserű a szám íze, 
de meg kell emésztenünk” – nyilat-
kozta Hjulmand. Hozzátette: „őrült 
mód harcoltak”, bárki büszke lehet 
rájuk. Gratulált ugyanakkor az an-
goloknak is, külön kiemelte Sout-
hgate munkáját, amit a fi atalokkal 
elért. Utóbbi érthető mód onugyan-
csak dicsérte játékosait, így a vi-
tatott büntetőről nem is beszélt a 
lefújást követően. „Örülnünk kell, 
hogy döntőbe jutottunk, de még 
van egy nagy akadály előttünk, 
amit le kell győznünk. Micsoda fan-
tasztikus pillanat ez a számunkra” 
– idézte Southgatet a BBC.

A döntőt újfent hazai pályán, a 
londoni Wembley Stadionban vív-
ják meg vasárnap 22 órától. Ellen-

felük az az olasz válogatott lesz, 
amelyik – mint beszámoltunk róla 
– Spanyolországot búcsúztatta a 
legjobb négy között. Érdekesség, 
hogy José Mourinho a torna előtt 
azt mondta, hogy Anglia váloga-
tottja idén képes lesz megszerezni 
a serleget, az elődöntőt követően is 
dicsérte a válogatottat, ugyanakkor 
azt is jelezte: a látványosan elvágó-
dó Sterlinget ért szabálytalanságért 
nem lett volna szabad büntetőt ítél-
ni. „Boldog vagyok Anglia miatt, 
de mint futballszakember csalódott 
vagyok ezért a döntésért” – idézte 
a portugál edzőt az olasz Gazzet-
ta.it. Sterling eközben leszögezte: 
Maehle szabálytalankodott vele 
szemben, és ahogyan azt a videóbí-
ró-rendszer (VAR) is megerősítette, 
jogos volt a tizenegyes.

Anglia számára ez az idei lesz a 
legelső Eb-döntő, a szurkolók pe-
dig abban bíznak, hogy a serleg 
most először „hazatér” a sportág 
bölcsőjébe („It’s coming home”). 
Az olaszok viszont Rómába várják a 
trófeát („It’s coming Rome”), ame-
lyet a 2000-ben és a 2012-ben el-
veszített fi nálé előtt eddig egyszer, 
1968-ban sikerült elhódítaniuk.
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 » KRÓNIKA

A világelső Novak Djokovic 6:3, 
6:4, 6:4-re legyőzte Fucsovics 

Mártont a wimbledoni tenisztorna 
negyeddöntőjében, így a pályafutá-
sa eddigi legjobb Grand Slam-tor-
naszereplését jegyző magyarországi 
sportoló angliai szereplése véget ért. 
A vereség után az MTI-nek elismerte: 
szerb ellenfele megnyerte a fontos 
pontok többségét, és bréklabdát is 
nyert vele szemben. „Talán jobban 
is szervált a mérkőzés egyes idősza-
kaiban” – magyarázta. Elárulta, az 
első szettben 0:5-nél összevissza ka-
varogtak a gondolatai, és próbálta 
„megtalálni” a meccset. Hozzátette, 
a világelső semmivel sem lepte meg, 

hiszen tudta róla, hogy stabilan, 
pontosan teniszezik, és nagyon jól 
összpontosít. „Sokat játszottunk és 
edzettünk már együtt, Djokovic egy 
pazar játékos. Most nem tudok kü-
lönösebb tanulságokról beszámolni. 
Talán majd akkor, ha leülepszik ben-
nem az élmény. Jó verseny volt, most 
pedig jöhet néhány nap kikapcsoló-
dás” – nyilatkozta Fucsovics.

Djokovic a pénteki elődöntőben az-
zal, a tizedik helyen kiemelt kanadai 
Denis Shapovalovval találkozik, aki az 
orosz Karen Hacsanovot búcsúztatta 
a legjobb nyolc között egy ötjátszmás 
mérkőzésen, 6:4, 3:6, 5:7, 6:1, 6:4-el. 
A másik ágon kisebb meglepetésre 
a lengyel Hubert Hurkacz kiejtette a 
hatodik helyen kiemelt svájci Roger 

Federert. A legjobb négy között az a 
Matteo Berrettini lesz ellenfele, aki he-
tedik kiemelt olasz Felix Auger Aliassi-
mét győzte le 6:3, 5:7, 7:5, 6:3-ra.

Grand Slam-rekorder Federer amúgy 
korábban nyolcszor nyerte meg a fü-
ves pályás wimbledoni tornát, azzal 
a céllal érkezett, hogy újabb serleggel 
növelje gyűjteményét. A jövő hónap-
ban 40. születésnapját ünneplő svájci 
klasszis bevallása szerint azt még nem 
tudja, hogy volt-e az utolsó meccse a 
londoni tornán.

A női mezőny eközben lapzártánk 
után már az elődöntőket vívta. A világ-
első Ashleigh Barty a német Angelique 
Kerberrel, Karolina Pliskova pedig a 
második helyen kiemelt Aryna Saba-
lenka ellen adogatott a fi náléért.

Wimbledon: Djokovic búcsúztatta Fucsovicsot

 » Djokovic a 
pénteki elődön-
tőben a tizedik 
helyen kiemelt 
kanadai Denis 
Shapovalovval 
találkozik. A má-
sik ágon a Roger 
Federert kiejtő 
lengyel Hubert 
Hurkacz adogat 
Matteo Berrettini 
ellen.




