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Patrik Schické lett
az Eb legszebb gólja
Patrik Schick emlékezetes találatát 
választották a labdarúgó-Euró-
pa-bajnokság legszebb góljának. 
Az MTI emlékeztet rá, hogy a cseh 
június 14-én, a csoportkör első 
fordulójában duplázott a skótok 
ellen 2-0-ra megnyert találkozón, 
a szépségdíjas gólt pedig az 52. 
percben szerezte, amikor közel fél-
pályáról, 45,44 méterről emelte át 
a labdát az ellenfél kapusa felett. 
A Bayer Leverkusen középcsatára 
ezzel rekordot írt, annak a német 
Torsten Fringsnek a csúcsát dön-
tötte meg, aki 2004. június 15-én a 
Hollandia elleni, portói csoport-
meccsen 35,3 méterről szerzett 
gólt. Az európai szövetség (UEFA) 
közölte, hogy a szurkolók csak-
nem 800 ezer szavazata alapján 
a második helyen a francia Paul 
Pogba svájciak elleni, a harmadi-
kon pedig a horvát Luka Modric 
skótok elleni gólja végzett az idei 
torna ranglistáján.
 
Fellebbeznek a magyarok
az UEFA-szankció ellen
Csányi Sándor, a Magyar Labda-
rúgó-szövetség (MLSZ) elnöke a 
Mandínernek adott interjújában 
elmondta, hogy mindenképp 
fellebbezni fognak az Európai 
Labdarúgó-szövetség (UEFA) 
büntetése ellen. Ismeretes, hogy a 
kontinentális szervezet a szur-
kolók diszkriminatív és rasszista 
megnyilvánulásai miatt három 
zárt kapus mérkőzéssel, és 100 
ezer euró megfi zetésével szank-
cionálta a piros-fehér-zöldeket, 
amiért a labdarúgó-Európa-baj-
nokság csoportmérkőzései alatt 
egyes nézők sértő molinókat 
mutattak fel és sértő rigmusokat 
skandáltak. „Rendkívül igazság-
talan, hogy néhány ember tette, 
viselkedése miatt több tízezer, 
a futballért rajongó szurkoló 
kényszerül a stadionon kívülre. 
Remélem, végül minden szur-
koló megérti, hogy akár egyet-
len sportszerűtlen néző tette is 
szigorú következményekkel jár 
diszkrimináció vagy rasszizmus 
esetén” – idézte az Infostart.hu 
Csányi Sándort a Mandinernek 
adott interjújából.

 » JÓZSA CSONGOR

Több mint ötven év után újból lesz 
romániai férfi  asztalitenisz-csapat 

a Bajnokok Ligájában, miután a Szé-
kelyudvarhelyi ISK-SZAK a legrango-
sabb európai klubtornán adogathat 
a 2021–2022-es idényben. A hargita-
iaknak ez lesz zsinórban a negyedik 
idénye a nemzetközi porondon, de 
eddig a második számú kupasoro-
zatban voltak érdekeltek. Az Európa 
Kupában elért eredményeiknek kö-
szönhetik az előrelépést, hisz emlé-
kezetes: az elmúlt kiírásban a döntő 
tornáig meneteltek. Az Európai Aszta-
litenisz-szövetség (ETTU) csütörtökön 
tette közzé a hivatalos klubrangsort, 
a Székelyudvarhelyi ISK-SZAK ezen 
huszadik, és mivel a legjobb huszon-
négy indulhat a BL-ben, így értelem-

szerűen a legjobbak mezőnyében kez-
di a nemzetközi szereplést.

„Álom- és meseszerű volt, amikor 
megnyitottam a szakszövetség leve-
lét, amelyben közölték, hogy a Szé-
kelyudvarhelyi ISK-SZAK a Bajnokok 
Ligája-csoportkör első körében indul 
a következő idényben. Ezért sokat 
tettünk, ez megkoronázza az eddigi 
eredményeinket. Ezt nem csak úgy 
adták nekünk ajándékba, hanem meg-
dolgoztunk érte” – mondta el megke-
resésünkre az udvarhelyi klubvezető, 
edző, György István. Hozzátette, a 90-
es évek elején volt olyan, hogy nem 
tudtak edzést tartani, mert nem volt 
egyetlen ép labdájuk sem, vagy éppen 
olyan hideg volt az edzőteremben, 
hogy képtelenség volt ott bármiféle 
foglalkozást levezetni. Onnan pedig 
elértek idáig, hogy a klubot Európa 
legjobb csapataival együtt említik.

„Nem vagyok biztos abban, hogy 
fel vagyunk-e készülve erre a szintre, 
készen állunk-e arra, hogy a világ-
ranglista első száz asztaliteniszezője 
közül többel fogunk játszani. Állunk 
elébe, nekünk nincs veszítenivalónk. 
Büszkék vagyunk, hogy a klub, a város 
nevét is visszük szerte a kontinensen. 
Sokatmondó, hogy az 1960-as évek-
ben volt utoljára romániai férfi  csapat 
a BL-ben” – tette hozzá György.

Az asztalitenisz-Bajnokok Ligája 
első csoportkörét július 25-én sorsol-
ják: itt a 9–24. helyen rangsorolt együt-
tesek kerülnek az urnákba, négy né-
gyes csoportot alakítanak ki. Ezekből 
az első két helyezett jut tovább a máso-
dik körbe, a másik kettő pedig „vissza-
esik” az Európa Kupa csoportkörébe. A 
BL első csoportkörét szeptember 15–17. 
között játsszák, a székelyudvarhelyiek 
kérték a rendezési jogot.

Az első csoportkörben, az udvar-
helyiek mellett az SPG Walter Wels 
(osztrák), a Pontoise Cergy TT (fran-
cia), az Enfi reex Ostrava (cseh), a 
Leka Enea (spanyol), a Borges (spa-
nyol), a Wiener Neustadt (osztrák), 
a Dekorglass Dzialdowo (lengyel), a 
Pécs (magyar), a Top Spin Messina 
(olasz), az El Nino Prága (cseh), a So-
kah Hoboken (belga), a Starr Croatia 
(horvát), a Juncal (portugál), az UM-
MC-ELEM (orosz) és a Neu-Ulm (né-
met) kezdenek. A ranglista legjobb 
nyolc csapata, a Borussia Düsseldorf 
(német), a Fakel-Gazprom Orenburg 
(orosz), a Saarbrücken (német), a 
TTSC UMMC (orosz), a Hennebont 
TT (francia), a Grodzisk Mazowiecki 
(lengyel), a Sporting Lisszabon (por-
tugál) és a Roskilde Bordtennis (dán) 
a második körben csatlakoznak a so-
rozathoz.

A Bajnokok Ligájában indulhat az Udvarhelyi ISK-SZAK

 » „Ezért sokat 
tettünk, ez 
megkoronázza 
az eddigi ered-
ményeinket. Ezt 
nemcsak úgy ad-
ták nekünk aján-
dékba, hanem 
megdolgoztunk 
érte” – mondta 
az udvarhelyi 
klubvezető, edző, 
György István.

Elutazott a tokiói olimpiára 
a romániai küldöttség legna-
gyobb csoportja. Pénteken 
további sportolók indulnak 
Japánba a jövő héten kezdődő 
seregszemlére, ahol négy-
nyolc érem megszerzése az 
elvárás velük szemben.

 »  KRÓNIKA

E lindult Tokióba a romániai 
olimpiai küldöttség legna-
gyobb csoportja. A július 23. 

és augusztus 8. között rendezendő 
nyári olimpia helyszínére csütör-
tökön a 3 × 3-as kosárlabda-válo-
gatott, az ökölvívók, az evezősök, 
a labdarúgó-válogatott, a cselgán-
csozók, a vívók, az asztalitenisze-
zők és az íjlövők utaztak el. A héten 
megnyitott olimpiai falu felé veszik 
az irányt péntek este a tornászok, 
az úszók, a sportlövők, az atléták 
és a kerékpárosok is – ismertette a 
Román Olimpiai és Sportbizottság 
(COSR) a további programot.

NÉGY-NYOLC ÉRMET VÁRNAK A ROMÁNIAI KÜLDÖTTSÉGTŐL A TOKIÓI NYÁRI OLIMPIÁN

Útra keltek az ötkarikás álmok felé

Felszálltak. A romániai sportolók egy része elrepült a tokiói olimpiára

 » A COSR-elnök 
nyolc romániai 
éremre számít 
Japánban.

Ismeretes, hogy mivel egyéniben 
a korábban kvótát szerzett női teni-
szezők nem vállalták a szereplést, 
eredetileg száz versenyző képviselte 
volna a kék-sárga-piros színeket a 
tavalyról idénre halasztott ötkarikás 
játékokon. A számuk viszont eggyel 
nőtt az első csoport indulása előtt, 
mivel épp teniszben – a visszalépé-
sek okán – Mihaela Buzărnescu is 
felkerült a listára.

A repülőgép csütörtöki felszállása 
előtt Mihai Covaliu, a COSR elnöke 
rámutatott, hogy már régóta várták 
ezt a pillanatot, és meggyőződése, 
hogy eddig minden az elvárások sze-
rint alakult. „Nagy megtiszteltetés 
és egyben felelősség is mindnyájuk 
számára. Magabiztosan és elszán-
tan megyünk Tokióba. Gondoljatok 
azokra is, akik mellettünk voltak, és 
feltétel nélkül támogattak. Értük har-
colunk majd, és minden beleadunk, 
és hiszem, hogy bármilyen akadályt 
képesek vagyunk áthidalni” – hang-
zottak a sportvezető biztató szavai. 
Ő amúgy valóban optimista, nyolc 
éremre számít Japánban, az olimpiai 
szakbizottság ugyanakkor négy-hat 
dobogós helyet vár el a küldöttségtől. 

Köztük a vívó Ana Maria Brânză – aki 
korábban Rio de Janeiróban is érmet 
szerzett – esetében a tapasztalatá-
ban bíznak, noha a sportágban némi 
visszaesés tapasztalható, hiszen 
csak két vívó kvalifi kált a játékokra. 
Az úszók elmúlt időszakban aratott 
sikereikre is alapoznak a remények 
megfogalmazásakor, de ugyanakkor 
a dobogós helyek legfőbb és legre-
álisabb várományosai az evezősök, 
akik töretlenül nagy létszámban 
váltottak jegyet Japánban. Covaliu a 
Gsp.ro online műsorában ugyanak-
kor elismerte: a romániai sportélet 
a kiválóságokból „él”, mert tovább-
ra sincs egy olyan rendszer, amely 
bajnokok nevelne. „Ez a nagy baj. A 
fő oka, pedig az edzők hiánya” – vé-
lekedett, hozzátéve, hogy továbbra 
sincs egy olyan kormányprogram, 
ami ezt megoldaná. „Sajnos nem ér-
tik meg, hogy a sport nem pusztán 
sport, a pénzre nem kell kiadásként 
tekinteni. Franciaországban például 
a sport az egészség mértékegysége” 
– mondta Covaliu, hozzátéve ugyan-
akkor, hogy egyelőre van kellő költ-
ségvetésük ahhoz, hogy az ötkarikás 
játékokat megfelelően végigvigyék.
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Új szöveget mondanak az eskütevők

Módosított szövegű olimpiai esküt tesznek a versenyzők, 
az edzők és a versenybírók a tokiói játékok jövő pénteki 
megnyitóján – számolt be az MTI. A változtatásokat a 
Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) végrehajtó testü-
lete a sportolói bizottság javaslatai alapján hagyta jóvá, 
a szöveget pedig az eddigi egy-egy helyett két – japán – 
versenyző, valamint két edző és két versenybíró mondja el 
a résztvevők nevében. A módosítás elsősorban a nemek 
közötti egyenlőséget célozza, így bekerült a szövegbe, 
hogy szolidárisak lesznek egymással, és a doppingolás, 
a csalás és a diszkrimináció bármilyen formája nélkül 
kötelezik el magukat a sport mellett. Olimpiai eskü először 
az 1920-as antwerpeni játékok megnyitóján hangzott el, 
akkor Victor Boin vívó tett fogadalmat sporttársai nevében. 
Az eredeti szöveget Pierre de Coubertin, a modern kori 
olimpiai játékok alapítója fogalmazta meg, és sokáig csak 
minimálisan változott. A dopping elutasítására való utalás 
a 2000-es sydney-i olimpiára került a szövegbe – emlékez-
tet az Insidethegames.biz oldal. A versenybírók az 1972-es 
szapporói téli játékokon, az edzők a 2012-es londoni 
olimpián tettek először esküt.




