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Két új játékos a Sepsi OSK-nál
Két játékossal bővült a Sepsi OSK 
élvonalbeli labdarúgó-válogatottjá-
nak kerete. A moldovai válogatott 
Vitalie Damascan két évre szóló 
szerződést kötött a háromszéki 
klubbal, egy év hosszabbítási 
opcióval. A 22 éves csatár legutóbb 
az olasz FC Torino játékosa volt, 
de pályafutása során játszott még 
többek között a holland RKC Waal-
wijk és Fortuna Sittard csapatánál 
is. Szintén a Sepsi OSK színeiben 
fog játszani Rareş Ispaş is. A 20 
esztendős hátvéd a Kolozsvári CFR-
től érkezett Sepsiszentgyörgyre, egy 
évre kölcsönbe.
 
Simona Halep lecsúszott
a kilencedik helyre
Továbbra is a wimbledoni nyílt 
teniszbajnokságot hétvégén 
megnyerő ausztrál Ashleigh 
Barty vezeti a női világranglistát, 
a sérüléssel bajlódó Simona Halep 
viszont lecsúszott a harmadikról 
kilencedik helyre. A tegnap ki-
adott listán a japán Naomi Oszaka 
a második maradt, a fehérorosz 
Arina Szabalenka a negyedik 
helyről a harmadik helyre lépett 
előtt, míg az amerikai Sofi a Kenin 
a hatodikról a negyedik pozícióba 
lépett elő. A wimbledoni torna 
férfi  egyes versenyét különben a 
szerb Novak Djokovic nyerte meg 
– a döntőben 6:7, 6:4, 6:4, 6:3-ra 
legyőzte az olasz Matteo Berret-
tinit –, így pályafutása huszadik 
Grand Slam-trófeáját emelhette 
a magasba, beérve ezáltal az 
örökrangsor élén a svájci Roger Fe-
derert és a spanyol Rafael Nadalt.
 
Letette az olimpiai esküt
a romániai küldöttség
Bemutatták vasárnap Románia 
tokiói olimpiára készülő küldött-
ségét. Az esti esemény során a 
sportolók az edzőközpontokban 
maradtak – ahol elzártan edze-
nek az ötkarikás seregszemlére 
–, élő televíziós kapcsolatban 
voltak viszont a TVR stúdiójával, 
ahonnan a bemutatásukat és a 
fogadalomtételt is közvetítették. 
Romániát, mint ismeretes, száz 
versenyző képviseli majd a július 
23. és augusztus 8. között rende-
zendő olimpiai játékokon.
 
Csíkszeredába igazolt
a válogatott hokicsatár
Szülővárosa csapatában, a Csík-
szeredai Sportklubban folytatja 
pályafutását Sofron István, a ma-
gyar jégkorong-válogatott csatára. 
Szerződtetését – amely a következő 
szezonra szól – tegnap jelentette 
be a klub. Az MTI rámutatott arra, 
hogy a 33 éves Sofron családjával 
még gyerekkorában Magyaror-
szágra költözött, Székesfehérváron 
kezdett el hokizni, de osztrák, né-
met és tengerentúli együttesekben 
is szerepelt. A legutóbbi évben a 
MAC-ot erősítette az Erste Ligában. 
A magyar válogatottban eddig 183 
mérkőzésen 157 pontot ért el. „Fan-
tasztikus érzés, már most libabőrös 
leszek, ha arra gondolok, hogy 
szülővárosomban léphetek majd 
pályára, annak a sportklubnak a 
mezében, ahol édesapám is szere-
pelt” – nyilatkozta az M1 csator-
nának Sofron, aki először szerepel 
majd szülővárosa csapatában.

Eb-serleggel tért haza Olasz-
ország labdarúgó-válogatottja 
Rómába. Az azúrkékek a lon-
doni Wembley Stadionban 
rendezett döntőben bünte-
tőkkel győzték le Angliát, és 
ötvenhárom év szünet után 
másodjára lettek kontinensvia-
dalon a legjobbak.
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N em ment „haza”, Rómába 
került a labdarúgó-Euró-
pa-bajnokság serlege, miu-

tán Olaszország válogatottja a va-
sárnap esti döntőben büntetőkkel 
legyőzte Anglia legjobbjait. Nem is 
akárhol, hanem a londoni Wembley 
Stadionban, ahol ugyan Luke Shaw 
már a második percben vezetéshez 
juttatta a háromoroszlánosokat, de 
az olaszok Leonardo Bonucci ré-
vén a 67. percben egyenlítettek, és 
mivel a hosszabbításban nem esett 
gól, 1-1-es állás után szétlövések 
döntöttek. A büntetőrúgások so-
rán is az angolok kerültek először 
előnybe, de miközben tőlük Belotti 
és Jorginho rontott, az angolok ti-
zenegyesét Marcus Rashford, Jadon 
Sancho és Bukayo Saka is kihagyta. 
Olaszország legjobbjai ezáltal 3-2-re 
megnyerték a találkozót, és hazavi-
hették a koronavírus-járvány miatt 
tavalyról idénre halasztott, jubileu-
mi seregszemle trófeáját.

A játékosok mindent elkövettek 
ezért a pályán, ugyanakkor kellett 
hozzá Roberto Mancini is. Az 56 
éves szövetségi kapitányuk, aki 
miután három évvel ezelőtt átvette 
a világbajnokságról lemaradt válo-
gatott irányítását, alapjaiban szer-
vezte azt át. A felállásukat 3-5-2-ről 
4-3-3-ra változtatta, és miközben a 
védelem bástyáit – Leonardo Bo-
nuccit és Giorgio Chiellinit – meg-
őrizte, tucatnyi újoncot behívva 
építette újjá a csapatot. Azt az Eb 
során is látni lehetett, hogy sike-
rült neki alaposan összekovácsol-
nia a játékosokat, akik támadó 
szellemben „rontottak” rá ellenfe-
leikre. Irányítása mellett a Squadra 
Azzurra veretlenségi sorozata már 
34 mérkőzésre nőtt, négy összecsa-
pással haladta meg a korábbi 30 
meccset jelentő rekordot, amelyet 
még 1939-ben jegyeztek fel. Soro-
zatban tizenhárom találkozót meg 
is nyertek, és minden korábbinál 
több gólt – összesen 13-at – szerez-
tek az idei seregszemlén.

„Fantasztikus csapatom van” – 
dicsérte viszont tanítványait Manc-
ini, aki örömkönnyeket hullatott a 
siker ünneplése közben. „Ez törté-
nik, amikor elérsz valami hihetet-
lent. Ezt váltotta ki belőlem, ami-
kor láttam a fi úkat és a szurkolókat 
ünnepelni. Láttam mindazt, amit 
kemény munkával elértünk, azt a 
csapatszellemet, mint az elmúlt öt-
ven nap során kialakítottunk. Meg-
valósítottak valamit, ami eltöröl-
hetetlen, eggyé vált ezzel a sikerrel. 
Lezárult egy ciklus” – fogalmazott 
a lefújást követően az olasz mester.

OLASZORSZÁG FUTBALLVÁLOGATOTTJA LEGYŐZTE ANGLIÁT A KONTINENSVIADAL DÖNTŐJÉBEN

Rómába került az Eb-serleg

Csúcson. Olaszország labdarúgó-válogatottja nyerte az Európa-bajnokságot

 » Harry Kane, 
az angolok 
csapatkapitánya 
szerint még so-
káig fog „fájni”, 
az sem kizárt, 
hogy teljes pá-
lyafutásuk során, 
kiemelte viszont 
azt is: ők min-
dent beleadtak, 
és büszkének 
kellene lenniük 
arra, amit a torna 
során elértek.

 » „Fantaszti-
kus csapatom 
van” – dicsérte 
viszont tanítvá-
nyait Roberto 
Mancini, aki 
örömkönnye-
ket hullatott a 
siker ünneplése 
közben. „Ez 
történik, amikor 
elérsz valami 
hihetetlent” – 
magyarázta re-
akcióját az olasz 
mester.

De nemcsak ő könnyezte meg a 
győzelmet, hanem a „veterán” csa-
patkapitány, Giorgio Chiellini is, 
aki szerint 36 évesen még inkább 
megérti és értékeli azt, amit ennek 
a serlegnek az elhódítása jelent; 
királyi koronával a fején emelte 
magasba a serleget, amikor tegnap 
visszatérve Rómába bemutatták azt 
a drukkereknek.

Csalódott angolok
Ez az olaszok történetének máso-
dik Eb-trófeája. Ötvenhárom évet 
vártak rá, hiszen legutóbb 1968-ban 
nyerték meg a kontinensviadalt. A 
Squadra Azzurra sikere ugyanakkor 
azt is jelentette, hogy a labdarúgás 
„bölcsőjének” tartott Anglia tovább-
ra is Eb-serleg nélkül marad, ami 
érthetően óriási csalódást jelentett a 
briteknek. Ezt csak tetézte, hogy ha-
zai környezetben bukták el a fi nálét. 
Harry Kane, az angolok csapatkapi-

tánya szerint sokáig fog még „fájni”, 
az sem kizárt, hogy teljes pályafu-
tásuk során, kiemelte viszont azt is: 
ők mindent beleadtak, és büszkének 
kellene lenniük arra, amit a torna 
során elértek. „A legrosszabb bünte-
tőkkel kikapni. Nem a mi esténk volt, 
és nyilván sokáig fájni, de jó úton ha-
ladunk, építkezünk, és remélhetőleg 
még tovább fejlődünk. Bárki kihagy-
hat egy büntetőt. Együtt nyerünk, 
együtt veszítünk. Tanulunk a hibák-
ból, és fejlődünk” – idézte a labda-
rúgót a BBC. Az angolok szövetségi 
kapitánya, Gareth Southgate szerint 
is nagyon nehéz „felkelni” egy ilyen 
elveszített döntő után, de tanítványai 
kiválóan játszottak a torna során. 
„Fantasztikus volt a hangulat, sike-
rült eggyé kovácsolni az országot. 
Szerintem büszkék lehetnek arra, 
amit elértek, mert ez felejthetetlen. 
Szerintem a fi atal futballistáknak 
hihetetlen élményt volt, és teljesen 
biztos vagyok abban, hogy talpra 
állnak a kudarc után, és továbblép-
nek” – mondta tegnap, hozzátéve: a 
2022-es katari világbajnokságon is ő 

szeretné irányítani a háromoroszlá-
nosok együttesét.

Noha Gareth Southgate hatékony-
ságát eddig rendre dicsérték a fut-
ballszakértők, azzal már kevésbé 
értettek egyet, hogy miért bízta a 
fi atal, mindössze 19 éves Sakára az 
utolsó tizenegyest, miközben olyan 
rutinos játékosok is a rendelkezésé-
re álltak, mint Raheem Sterling vagy 
Jack Grealish. Eközben a büntetőt 
rontó három színes bőrű futballis-
tának a közösségi oldalakon sértő, 
rasszista bírálatokban volt része a 
történtek miatt, olyannyira durva, 
megalázó támadás érte őket, hogy az 
Angol Labdarúgó-szövetség tegnap 
közleményben adott hangot annak, 
mennyire elítéli ezt a reakciót. „Un-
dorítónak tartjuk, hogy csapatunk 
játékosait, akik mindent beleadtak 
ezen a nyáron, ilyen diszkriminatív 
támadások érik az esti meccs után. 
Mi támogatjuk a játékosainkat, és 

elítélünk bármilyen diszkriminációs 
formát” – fogalmazott a szervezet 
az állásfoglalásában. Szankciókat 
követel mind a szövetség, mind Sa-
diq Khan, London polgármestere, a 
rendőrség pedig jelezte: kivizsgálják 
az ügyet.

Donnarumma a legjobb
Az angolok vereségében kulcsszere-
pet játszott Gianluigi Donnarumma, 
az olaszok kapusa, aki a tizenegyes 
párbaj során két lövést is hárított. 
De nemcsak ezen a találkozón tel-
jesített jól a 22 éves hálóőr, hanem 
a teljes torna során, így az Európai 
Labdarúgó-szövetség őt választot-
ta meg az Eb legjobb játékosának. 
Előtte kapusnak még soha sem sike-
rült megkapnia ezt a díjat. A fi nálé 
legjobbja ugyanakkor Bonucci lett, 
a legjobb fi atal játékosnak a spanyo-
lok 18 éves középpályását, Pedrit 
választották, míg a gólkirályi cím 
a portugál Cristiano Ronaldóé lett, 
aki bár öt gólt lőtt, akárcsak Patrick 
Schick, egy gólpasszt is jegyzett a 
kontinensviadal során.
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