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Fülöp betalált
Fülöp Lorándon egyáltalán 
nem múlott az FC Voluntari 
pontszerzése a Dinamo pályá-
ján. A Sepsi OSK-tól a nyáron 
távozott székely válogatott 
támadó mindkét vendéggól-
ból kivette részét, a túlolda-
lon viszont Deian Sorescu 
mesterhármassal vezette 
győzelemre a bukarestieket. 
Labdarúgó 1. Liga, alapsza-
kasz, 1. forduló: Bukaresti Di-
namo–FC Voluntari 3–2 (1–1), 
gólszerzők Deian Sorescu 
(44., 58. és 72.), illetve Fülöp 
Loránd (14.) és Vadim Raţă 
(66.). A forduló korábbi ered-
ményei: FC Botoșani–FCSB 
0–0, Sepsiszentgyörgyi Sepsi 
OSK–Academica Clinceni 2–0, 
Kolozsvári CFR–U Craiova 
1948 SA 3–2, Medgyesi Gaz 
Metan–CS Mioveni 1–0, U 
Craiova–FC Argeș Pitești 1–0, 
Bukaresti Rapid–Chindia Târ-
goviște 1–0, Aradi UT–Kons-
tancai FC Farul 0–0. 

Paks–Mezőkövesd 
mérkőzéssel indul
A Paks és a Mezőkövesd ösz-
szecsapásával rajtol jövő pén-
teken a labdarúgó OTP Bank 
Liga 2021/22-es idénye. A 
Magyar Labdarúgó Szövetség 
nyilvánosságra hozta az első 
forduló pontos menetrendjét, 
ennek alapján a címvédő 
Ferencváros szombaton fo-
gadja a Kisvárda együttesét. 
A forduló zárómérkőzésén a 
Konferencia Ligában még álló 
két csapat, a MOL Magyar 
Kupa-győztes Újpest és a 
Puskás Akadémia találkozik a 
fővárosban. OTP Bank Liga, 
1. forduló: július 30-án, pén-
teken 19.15-től Paksi FC–Me-
zőkövesd Zsóry FC, 21.30-tól 
Gyirmót FC Győr–MTK Buda-
pest; július 31-én, szombaton 
18.45-től Ferencváros–Kis-
várda Master Good, 21 órától 
Budapest Honvéd–Debreceni 
VSC; augusztus 1-jén, vasár-
nap 18.45-től ZTE FC–MOL 
Fehérvár FC, 21 órától Újpest 
FC–Puskás Akadémia FC.

• RÖVIDEN 

• A hölgyek tornáján már ma délelőtt útjára indul a labda a tokiói olimpi-
án, a férfiak sem várják meg a pénteki nyitóünnepséget, ők csütörtökön 
lépnek pályára. Románia válogatottja 57 év szünet után szerepel az ötka-
rikás játékok focitornáján, szakembereket kérdeztünk Mirel Rădoi tanítvá-
nyainak lehetséges szerepléséről.

Z Á T Y I  T I B O R  

B ár első ránézésre úgy tűnhet, 
a B kvartett megnyerése köte-
lező feladat Románia számára, 

ha jobban megvizsgáljuk a részvevő-
ket, könnyen rájöhetünk, hogy nem 
sétagalopp vár Marius Marinékra.

Csütörtökön 14 órakor Honduras 
válogatottja ellen kezdődik meg 
az olimpia a trikolórok számára. A 
közép-amerikai állam zsinórban 
negyedik olimpiáján szerepel, leg-
utóbb, Rióban az elődöntőig jutott, 
végül a negyedik helyen zárt. A 
keretben főleg a hondurasi bajnok-
ságban szereplő játékosok kaptak 
helyet, de van chilei, angolai és 
egyesült államokbeli légiósuk is. 
Legismertebb játékosuk az Inter Mi-
lan utánpótlását is megjárt, jelenleg 
a Serie B-s Reggina kötelékébe tarto-
zó Rigoberto Rivas.

Vasárnap ugyancsak 14 órától 
Dél-Korea lesz a román fi úk ellen-
fele. Az ázsiaiak is rendszeres rész-
vevői az olimpiai focitornáknak, 
legjobb eredményüket 2012-ben, 
Londonban érték el, amikor bronzér-
met szereztek. Az ötkarikás játékok-
ra benevezett labdarúgók többsége 
otthon játszik, két légiósuk van, 
Lee Kang-in a Valencia középpályá-
ján kap rendszeresen szerepet, míg 
Hwang Ui-jo a Bordeaux csatáraként 
felel a gólokért.

A románok utolsó csoportellen-
fele (július 28., 11.30) számára sem 
ismeretlen az olimpia, Új-Zéland 
2008-ban és 2012-ben is ott volt a 
tornán, ám mindkétszer csak egy 
pontot szerzett, Pekingben 14., Lon-
donban 16. helyen végzett. A behí-
vott játékosok közül sokan Európá-
ban játszanak, úgymint a Premier 
League-ben szereplő Brentford hát-
védje, Winston Reid vagy a Burn ley 
csatára, Chris Wood, továbbá töb-
ben szerepelnek a dán, a svéd és a 
norvég bajnokságban is.

A Transfermarkt statisztikái sze-
rint a csoportban 29,5 millió euróval 
Dél-Korea keretének értéke a legma-
gasabb, Romániát 18,35, Új-Zélandot 
14,43, míg Hondurast 5,13 millióra 
becsülik.

Nem a legjobbak utaztak el

Ilyés Róbert, minden idők egyik leg-
ismertebb székelyföldi labdarúgója 
elmondta, amennyire ideje engedi, 
követni fogja a román olimpiai vá-
logatott szereplését. „Szerintem nem 
a korosztályos követelményeknek 
megfelelő legjobb játékosok kerül-
tek be Rădoi válogatottjába. Vannak 
olyanok az olimpiai keretben, akik-
nek nincs is csapatuk (a Sepsi OSK-

tól májusban távozott Florin Ștefan 
– szerk. megj.). A végleges keret 
kialakítása sok mindentől függött, 
ennek részleteire nem szeretnék ki-
térni. Szerintem a Sepsi OSK tavalyi 
szereplése, elmúlt szezonbeli ered-
ményei szerint megérdemelte vol-
na, hogy legalább egy játékosa ott 
legyen Tokióban. Így alakult, végül 
a Sepsi OSK-nak minden játékosára 
szüksége van, hogy a bajnokság-
ban és a nemzetközi kupaküzde-
lemben is jó eredményeket érjen el. 
Kimagasló eredményt nem várok 
a romániai csapattól” – nyilatkoz-
ta a Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK 
másod edzőjeként dolgozó Ilyés.

A kolozsvári Mészáros Alpár sze-
rint az olimpiai focitorna nem tud 
felérni egy Európa- vagy világbaj-
nokság színvonalával. „Az olimpián 
nem a foci a legérdekesebb sportág, 
ott van sok minden más, ami jóval 
nagyobb izgalmakat tartogat. Ro-
mániára visszatérve, most adott a le-
hetőség, hogy ha minden jól alakul, 
a csapat ott legyen a felső sorban, 
azaz kötelező módon tovább kell 
jutnia a csoportból, legalább a nyolc 
közé kell jutnia. Az utazó keretbe fő-
leg olyan játékosok kaptak behívót, 
akik eddig nem kaptak fontos sze-
repet csapataiknál, ezért Rădoinak 

nem lesz könnyű dolga összerakni a 
válogatottat” – mondta a Székelyud-
varhelyi FC technikai igazgatója.

Románia negyedik olimpiájá-
ra készül, 1924-ben Párizsban és 
1952-ben Helsinkiben egy meccset 
követően már az első körben búcsú-
zott. 1964-ben, Tokióban viszont az 
ötödik helyen végzett, egyetlen ve-
reségét a negyeddöntőben a végső 
győztes magyaroktól szenvedte el 
(2–0). Románia a 2019-ben rendezett 
U21-es Európa-bajnokságon szerezte 
meg az indulási jogot, az olaszorszá-
gi Eb-n az elődöntőig jutott, abból a 
keretből viszont alig maradt pár játé-
kos hírmondónak.

Az első forduló programja

Nők, A csoport: szerdán 10.30-tól 
Nagy-Britannia–Chile, 13.30-tól Ja-
pán–Kanada. B csoport: 11 órától 
Kína–Brazília, 14 órától Zambia–
Hollandia. C csoport: 11.30-tól Svéd-
ország–Egyesült Államok, 14.30-tól 
Ausztrália–Új-Zéland. A csoportok-
ból az első kettő mellett továbbjut 
a negyeddöntőbe a két legjobb cso-
portharmadik is.

Férfi ak, A csoport: csütörtökön 11 
órától Mexikó–Franciaország, 14 órá-
tól Japán–Dél-Afrika. B csoport: 11 
órától Új-Zéland–Dél-Korea, 14 órá-
tól Honduras–Románia. C csoport: 
10.30-tól Egyiptom–Spanyolország, 
13.30-tól Argentína–Ausztrália. D 
csoport: 11.30-tól Elefántcsontpart–
Szaúd-Arábia, 14.30-tól Brazília–Né-
metország. A csoportokból az első 
kettő jut tovább a negyeddöntőbe.

57 év után ismét olimpián
Már ma elrajtol a focitorna a tokiói ötkarikás játékokon

Emelték a korhatárt 

A tokiói olimpia egy évvel 
történő elhalasztására reagálva 
a Nemzetközi Labdarúgó-szö-
vetség (FIFA) egy évvel emelte a 
játékosokra vonatkozó korha-
tárt. A koronavírus-járvány miatt 
2021. július 23. és augusztus 8. 
között sorra kerülő játékokon így 
23 helyett 24 év a benevezhető 
játékosok korhatára. A most kez-
dődő olimpián az 1997. január 1. 
után született játékosok alkotják 
a kereteket, de országonként 
3–3 túlkoros játékos szere-
peltetése is engedélyezett, ez 
továbbra sem fog változni.

A román olimpiai válogatott kerete 

Kapusok: Marian Aioani (Farul), Mihai Popa (Astra), Ștefan Târnovanu 
(FCSB). Hátvédek: Andrei Rațiu (Villarreal), Ricardo Grigore (Dinamo), 
Andrei Chindriș (Botoșani), Virgil Ghiță (Farul), Alexandru Pașcanu (Ponfer-
radina), Radu Boboc (Farul), Florin Ștefan (csapat nélkül). Középpályások: 
Andrei Ciobanu (Farul), Marius Marin (Pisa), Marco Dulca (Chindia), Dragoș 
Nedelcu (FCSB), Alexandru Dobre (Dijon), Valentin Gheorghe (Astra), Ion 
Gheorghe (Voluntari), Tudor Băluță (Brighton), Eduard Florescu (Botoșani), 
Antonio Sefer (Rapid). Támadók: George Ganea (Farul), Andrei Sîntean 
(Hermannstadt). Szövetségi kapitány: Mirel Rădoi.

Jó a hangulat a román válogatott edzésén. Mirel Rădoinak viszont 
fel van adva a lecke, ütőképes csapatot kell összeraknia

▴  F O R R Á S :  F R F . R O

11.30 Női labdarúgás, 
         Olimpiai Játékok, Tokió:  
         Svédország–USA 
         (Eurosport 1, M4 Sport)
12.00 Tenisz, WTA-torna, 
           Gdynia, Lengyelország 
           (Digi 2, Digi Sport 4) 
13.30 Női labdarúgás, 
          Olimpiai Játékok, Tokió: 
           Japán–Kanada 
          (Eurosport 1)
14.00 Női labdarúgás, 
           Olimpiai Játékok, Tokió: 
           Zambia–Hollandia 
           (Eurosport 1)
17.00 Tenisz, WTA-torna, 
          Palermo, Olaszország 
          (Digi Sport 2)

• S P O R T E S E M É N Y E K  
     A  T E L E V Í Z I Ó B A N  




