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A SZEJKE SK
KIEMELT TÁMOGATÓI:

H I R D E T É S

• Noha már a második percben vezetéshez jutott Anglia az Olaszország 
elleni labdarúgó Európa-bajnoki döntőben vasárnap késő este, nem tudta 
megőrizni előnyét, az olaszok a második félidőben egyenlítettek. Európa 
trónjának sorsa büntetőkkel dőlt el, Southgate tizenegyeslövő cseréi nem 
jöttek be, Donnarumma pedig az egekbe védte az olaszokat.

Z Á T Y I  T I B O R

V illámgyors góllal indult a 
fi nálé, a jobb- és balhátvéd, 
azaz Trippier és Shaw össz-

játékának köszönhetően utóbbi az 
Eb-döntők történetének leggyorsabb 
gólját szerezte 116 másodperc után. 
Az első negyedórában hatalmas 
tempóban futballoztak az angolok, 
és több veszélyes akciót vezettek, 
de nem tudták növelni előnyüket. 
Az olaszok idővel átvették a játék 
irányítását, de nem tudták feltörni 
a visszahúzódó és betömörülő an-
gol védelmet. A fordulást követően 
az olaszok egyre veszélyesebbekké 
váltak, fölényük a 67. percben érett 
góllá, a védő Bonucci egyenlített. A 
Juventus futballistája 34 évesen és 
71 naposan az Eb-döntők történeté-
nek legidősebb gólszerzője lett.

A hajrában a csata inkább a 
középpályán zajlott, sok szabály-
talansággal, és még egy pályára 
berohanó szurkoló is megzavarta a 
játékot. A hosszabbításban az ola-
szok tűntek fáradtabbnak, a friss 
angol cserék felpörgették a ritmust, 
de az eredmény nem változott, így 
az Eb-k történetében másodszor 
(1976 után) a tizenegyesek döntöt-
tek a trófeáról. Gareth Southgate, az 
angolok szövetségi kapitánya Jadon 
Sancho és Marcus Rashford szemé-
lyében két játékost is közvetlenül 
ezt megelőzően küldött pályára, de 
mindketten hibáztak, ahogyan a 
mindössze 19 éves Bukayo Saka is, 
az olaszok hőse így a 22 éves kapus, 
Gianluigi Donnarumma lett. Utób-
bit választották az Eb legjobbjává, 
míg Bonucci a döntő legértékesebb 
játékosa lett. Olaszország pedig 
1968 után másodszor hódította el 

az Eb-győztesnek járó Henri Delau-
nay-trófeát.

Az angolok úgy nem lettek Euró-
pa-bajnokok, hogy a kontinenstor-
nán egyszer sem szenvedtek vere-
séget. Gareth Southgate a mérkőzést 
követően vállalta a felelősséget. „A 
lehető legjobban felkészültünk a ti-
zenegyesekre, ami pedig történt, az 
az én felelősségem, én választottam 
ki a srácok közül, hogy kik rúgja-
nak. Senki sincs egyedül, mi egy 
csapat vagyunk, együtt nyerünk, 
mint ahogy együtt is veszítünk. Az 

én döntésem volt az is, hogy Saka le-
gyen az utolsó rúgó, hogy megadjam 
neki a lehetőséget. Ezért én vagyok a 
hibás, nem ő, nem Rashford, de nem 
is Sancho. Nyilvánvalóan a legrosz-
szabb dolog a világon, ha tizenegye-
sekkel kapsz ki. Nem a mi éjszakánk 
volt a mai, de remek tornán vagyunk 
túl, büszkének kell lennünk, és 
emelt fővel kell távoznunk” – nyilat-
kozta Southgate.

Az olaszok szövetségi kapitánya, 
Roberto Mancini könnyeivel küsz-
ködve értékelt: „Nagyon hamar gólt 

kaptunk, és utána egy darabig szen-
vedtünk, mire kikerültünk a hatása 
alól. Ezt követően viszont uralni tud-
tuk a játékot, végig a mi akaratunk 
érvényesült. A játékosok fantaszti-
kusan teljesítettek, nem is tudom, 
mi mást lehetne most mondani. 
Nagyon boldogok vagyunk, és remé-
lem, a szurkolók most ünnepelnek” 
– mondta. Mancini irányításával 
az olasz válogatott tovább növelte 
parádés sorozatát, immár 34 meccse 
veretlen, legutóbb 2018 őszén kapott 
ki. Egy mérkőzésre van a világrekord 
beállításától, Brazília és Spanyol-
ország a csúcstartó, mindketten 35 
találkozón keresztül maradtak le-
győzhetetlenek.

A gólkirályi címen a portugál 
Cristiano Ronaldo és a cseh Patrik 
Schick osztozott 5–5 találattal, míg 
rekordot jelentő tizenegy öngól esett 

a tornán. Az Eb legjobb fi atal játéko-
sának a spanyolok és az FC Barce-
lona 18 éves középpályását, Pedrit 
választották meg.

Labdarúgó Európa-bajnokság, 
döntő: Olaszország–Anglia 1–1 
– tizenegyesekkel 3–2  (0–1, 1–1, 
1–1, 1–1), gólszerzők Bonucci (67.), 
illetve Shaw (2.). Olaszország: G. 
Donnarumma – Di Lorenzo, Bonuc-
ci, Chiellini, Emerson (Florenzi, 118.) 
– Barella (Cristante, 54.), Jorginho, 
Verratti (Locatelli, 96.) – Chiesa 
(Bernardeschi, 86.), Immobile (Be-
rardi, 55.), Insigne (Belotti, 91.). Szö-
vetségi kapitány: Roberto Mancini. 
Anglia: Pickford – Walker (Sancho, 
120.), Stones, Maguire – Trippier (Sa-
ka, 71.), Rice (Henderson, 74., Rash-
ford, 120.), Mount (Graelish, 99.), K. 
Phillips, Shaw – Kane, Sterling. Szö-
vetségi kapitány: Gareth Southgate.

Kékbe borult Európa
Olaszország nyerte a labdarúgó Európa-bajnokságot

A z Európai Labdarúgó Szövetség 
(UEFA) a szurkolók diszkrimina-

tív megnyilvánulása miatt három zárt 
kapus mérkőzésre büntette a magyar 
szövetséget. A szervezet honlapjának 
közlése szerint az Európa-bajnokság 
budapesti és müncheni találkozóin – 

a magyarok a portugálokkal és a fran-
ciákkal a Puskás Arénában, a néme-
tekkel az Allianz Arénában csaptak 
össze – a szurkolók diszkriminatívan 
viselkedtek, emiatt a válogatott soron 
következő két hazai, UEFA-rendezésű 
találkozóján nem lehetnek nézők. A 

harmadik mérkőzésre szóló büntetést 
az UEFA két évre felfüggesztette. A 
szervezet emellett 100 ezer euróra is 
megbüntette a magyar szövetséget, 
amelynek „Egyenlő Játék” feliratú 
molinót kell majd kifeszítenie ezeken 
az összecsapásokon.

Az UEFA megbüntette a magyarokatTovábbjuthat a Fradi és a CFR
Ma este rendezik a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező 1. fordulójá-
nak visszavágóit. A magyar és a román bajnok is idegenben játszik, 
a Borac Banja Luka (bosnyák)–Kolozsvári CFR és az FC Prishtina 
(koszovói)–Ferencvárosi TC összecsapás egyaránt 21 órakor kezdő-
dik. A párharcok első összecsapásán a Ferencváros 3–0-ra nyert, a 
CFR pedig 3–1-re.

• RÖVIDEN 

31 nap, 51 meccs, 142 gól. 
Olaszország az Eb-győztes
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