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Rangsorolták a hazai
futballakadémiákat
Változatlanul Gheorghe Hagi 
labdarúgó-akadémiája áll az élen 
a hazai utánpótlásképzés terén: 
a Román Labdarúgó-szövetség 
(FRF) idei rangsorán a konstancai 
klub közel három pontot javulva, 
96,11 ponttal lett az első. Mögötte 
az FCSB iskolája a második, de a 
dobogó harmadik fokára lépett a 
Székelyföldi Labdarúgó Akadémia 
is 86,70 ponttal. A szövetség közle-
ménye alapján a klubok több mint 
92 százaléka a tavalyinál magasabb 
pontszámot ért el az idén. A legjobb 
tízben szerepel még sorrendben 
Concordia Chiajna, a Voluntari, a 
Kolozsvári CFR, Bukaresti Sport 
Team, a Craiovai Universitatea, a 
Bukaresti Dinamo és Temesvári 
Poli utánpótlásképzése.
 
Brisbane-ben lesz
a 2032-es nyári olimpia
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság 
(NOB) Brisbane-nek ítélte a 2032-
es nyári játékok rendezési jogát 
– adta hírül az MTI a bizottság 
tegnapi döntését. Az ausztrál város 
egyedüli jelölt volt. A nyári játékok 
történetében Ausztrália harmad-
szor lesz házigazda, 1956-ban 
Melbourne-ben, 2000-ben pedig 
Sydney-ben volt az olimpia. Előttük 
eddig csak az Egyesült Államok 
rendezhetett három különböző 
városában nyári olimpiát (St. Louis, 
Los Angeles, Atlanta). „Történel-
mi nap ez, nem csupán Brisbane 
és Queensland, hanem az egész 
ország számára” – nyilatkozott 
Scott Morrison ausztrál kormányfő. 
„Csak világvárosok nyerhetik el az 
olimpia rendezésének a jogát, így 
ez nagy elismerése Brisbane-nek. 
Az országunk számára is komoly 
előrelépést jelent ez a döntés, mert 
célunk, hogy olyan nagy eseménye-
ket rendezzünk, melyek gazdasági 
növekedést eredményeznek, egyút-
tal társadalmi előnyökkel is járnak 
az elkövetkezendő évekre” – tette 
hozzá. John Coates, az Ausztrál 
Olimpiai Bizottság vezetője úgy 
fogalmazott: az olimpiai játékok a 
lehető legjobb kezekbe kerülnek. 
„Megígérhetem a világ valamennyi 
sportolójának, hogy felejthetet-
len élményben lesz részük Bris-
bane-ben” – mondta Coates, aki a 
NOB egyik alelnöke. A NOB február 
végén jelentette be, hogy célzott 
párbeszédet folytat Brisbane-nel 
a rendezésről, ami általános meg-
lepetést váltott ki a sportvilágban, 
különösen a 2032-es rendezésben 
reménykedő, vagy azon gondol-
kodó országok – köztük Magyar-
ország – körében. A Thomas Bach 
vezette NOB a kezdetektől el volt 
ragadtatva az ausztrál pályázattól, 
melyet az ország kormánya és 
Queensland állam is támogatott, és 
egyúttal garanciát is adott a szük-
séges fejlesztések fi nanszírozására. 
Az is sokat nyomott a latban, hogy 
a helyszínen a sportlétesítmények 
jelentős része már készen van, mi-
vel itt rendezték a 2018-as Nemzet-
közösségi Játékokat, és egyúttal a 
nagy sportversenyek rendezéséhez 
szükséges tapasztalattal is rendel-
keznek a helyiek. A Brisbane-ben 
rendezendő nyári játékok előtt 
2024-ben Párizs, 2028-ban pedig 
Los Angeles ad otthont.

Klubtörténelmi szerepelésre készül a Sepsi OSK

Fennállása első európai kupamérkőzését játssza ma a Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK labdarúgócsa-
pata. A háromszékiek a Konferencia Liga második selejtezőkörében, a szlovákiai Nagyszombaton, 
az első selejtezőkörből továbbjutott Spartak Trnava ellen kezdenek 20 órakor. A Kovászna megyeiek 
küldöttsége tegnap délben érkezett meg a helyszínre, este pedig megtartották a hivatalos edzésü-
ket. Hadnagy Attila klubigazgató úgy véli, a két csapatnak 50–50 százalék esélye van a továbbju-
tásra. Mint mondta, bár a Sepsi OSK csak most mutatkozik be a nemzetközi porondon, az ellenfél 
pedig tapasztaltabb az európai kupákban, de meglátása szerint jobb csapatuk van, így bízik a 
játékosokban, hogy kiharcolják a továbbjutást. Megjegyezte, a vereségen kívül bármilyen ered-
ménnyel kiegyeznének a mai első idegenbeli mérkőzésen. „Nagyon fontos volt, hogy behúzzuk az 
első meccsünket az új bajnoki szezonban a Clinceni ellen. A fi úk nagyon motiváltak, reméljük, hogy 
hasonló eredményt sikerül elérniük a Nagyszombat ellen is” – nyilatkozta Hadnagy Attila. Elárulta, 
a keretből Cristian Bărbuț húzódás miatt nem játszhat, és több mint bizonyos, hogy Andrei Dumiter 
megegyezik az FCSB-vel, amellyel előrehaladott tárgyalásban áll. A 22 éves labdarúgó egyébként 
tegnap délután már meg is érkezett a fővárosi „piros-kékek” edzőtáborába, ügynöke szerint meg-
állapodtak a részletekben és már csak órák kérdése volt, hogy a szerződést is aláírják. A Sepsi OSK 
mellett ma este az FCSB is pályára lép a Konferencia Ligában, 21.30-től a kazah Karagandit fogadja, 
míg a háromszékiek összecsapásával egy időben a Craiovai Universitatea az albán KF Laci vendé-
ge lesz. A magyarországi alakulatok közül a Puskás Akadémia 19 órakor a lett FK Riga otthonában 
játszik, az Újpest pedig 22 órától a liechtensteini Vaduzt fogadja. (Horváth Bálint Ottó, Orbán Zsolt)

Továbbra is inog a Kolozsvári 
CFR védelme, de egygólos 
előnyből várhatja a labdarú-
gó-Bajnokok Ligája második 
selejtezőkörének visszavágó-
ját. Simán nyert eközben a Fe-
rencváros, amely „fél lábbal” 
már a harmadik körre készül.
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„K ét üveget kellett eltör-
nöm a szünetben, hogy 
felébredjenek, és a ja-

vunkra fordítsuk az állást” – mond-
ta Marius Șumudică, a Kolozsvári 
CFR labdarúgócsapatának vezető-
edzője, miután a Bajnokok Ligája 
második selejtezőkörében hátrány-
ba kerültek az első félidőben. A 
mérkőzést Gibraltáron játszották. 
Az a Lincoln Red Imps volt az el-
lenfél, amelyik már azzal is megle-
petést okozott, hogy az első körből 
továbbjutott. Ezt tetézte, hogy egy-
gólos vezetést szereztek a felleg-
váriakkal szemben, amelynek az 
elmúlt idényekkel ellentétben ez-
úttal kevésbé hatékony a védelme. 
Azért a félidő után már érvénye-
sült a papírforma: a román bajnok 
egyenlített, majd 2-1-re megnyerte 
a gibraltári kiszállását, és egygólos 
előnyből várja a hazai visszavágót. 
Șumudică szerint az eredmény 

A KOLOZSVÁRI CFR ÉS A FERENCVÁROS IS ELŐNYBŐL VÁRJA A BL-SELEJTEZŐ VISSZAVÁGÓJÁT

„Célba vették” a továbbjutást

Nehéz pálya. A Kolozsvári CFR csak a második félidőre rendezte sorait Gibraltáron

 » Șumudi-
că szerint az 
eredmény már 
megkönnyíti szá-
mukra a második 
találkozót, úgy 
érzi, hogy közel 
kerültek első cél-
juk eléréséhez.

már megkönnyíti számukra a máso-
dik találkozót, úgy érzi, hogy közel 
kerültek első céljuk eléréséhez. Ki-
emelte, Gibraltáron nagyon nehéz 
volt játszaniuk, mert olyan erős szél 
fújt, amely ellehetetlenítette a labda 
kontrollálását. „Összpontosítanunk 
kell, nem szabad olyan hibákat vé-
tenünk, mint most. Már nincsenek 
kicsi csapatok. Ismerik a hazai tere-
pet” – vélekedett. A második félidős 
teljesítményükre már nem volt pana-

sza a szakembernek, de azért fontos-
nak tartja, hogy majd a hazai pályás 
visszavágót is győzelemmel zárják 
július 28-án.

Ismeretes, hogy amennyiben to-
vábbjutnak, a harmadik selejtező-
körben a szlovák Slovan Pozsony és 
a svájci Young Boys Berna párharc 
továbbjutójával találkoznak.

Ezalatt a Ferencváros hazai pályán 
2-0-ra nyerte meg a Zalgiris Vilnius 
elleni párharca első felvonását, ami a 
budapestieket edző Peter Stöger sze-
rint „jó pozíció a visszavágó előtt”. 
Csak azt sajnálta, hogy nagyon sok 
helyzetük kimaradt a litvánok ellen, 
ugyanakkor a védelmükre nem volt 
panasza. „Sok mindent jól csinál-
tunk, de mindig van hova fejlődni. 
Alapvetően jó irányba haladunk, 
alakul az a játék, amit játszani szeret-
nénk, hogy minél több helyzetet ala-
kítsunk ki. Ez persze néha veszélyt is 
hordoz magában, ezért nagy hang-
súlyt kell helyeznünk a védekezésre 
is. A visszavágóra valószínűleg több 
játékost frissítenünk kell, hogy a le-
hető legjobb összeállításban állhas-
sunk ki, valamint a műfüves pályára 
is fel kell készülnünk” – mondta az 
osztrák szakember. A Fradi július 27-
én játssza az idegenbeli visszavágót. 
Továbbjutása esetén a Slavia Pragá-
val mérkőzik meg a harmadik selej-
tezőkörben.
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Románia nem panaszkodhat a to-
kiói nyári olimpia női asztalite-

nisz-csapatversenyének tegnapi sor-
solása után, hiszen Egyiptom ellen 
kezdenek majd a seregszemlén. A 
Szőcs Bernadette, Elizabeta Sama-
ra, Daniela Dodean és Irina Ciobanu 
alkotta együttes nagy tapasztalattal 
rendelkezik a nemzetközi porondon, 
két Európa-bajnoki címmel a hátuk 
mögött bevallottan éremszerzési cél-
lal lépnek majd pályára az ötkarikás 
játékokon. „Csakis éremre gondo-
lunk. Megszerezhetjük, mert kellően 

érettek és összeszokottak vagyunk 
hozzá” – mondta Samara, aki hát 
kontinentális bajnoki címmel büsz-
kélkedhet. Szőcsnek ez lesz pálya-
futása második olimpiája, de mint 
mondta: gyermekkora óta ezért dol-
gozik, így már a részvétel is egy valóra 
vált álom számára. Ő amúgy nem csu-
pán a csapatversenyben lesz érdekelt, 
hanem egyéniben és párosban is az 
asztal mellé áll. Vegyes párosban Ovi-
diu Ionescu oldalán, a szlovák Pistej 
Lubomir és Barbora Balazova ellen 
kezdenek hétfőn.

Magyarország női csapatát ugyan-
akkor elkerülte tegnap a szerencse, 

hiszen azt a házigazda Japán alaku-
latot húzták, amelyik az egyik legerő-
sebb ebben a sportágban. A csapat-
versenyek amúgy majd csak a játékok 
második hetében lesznek, miközben a 
hivatalos megnyitót pénteken tartják. 
Tegnap viszont már három soft ball- 
és hat női labdarúgó-mérkőzéssel 
elrajtol a koronavírus-járvány miatt 
zárt kapuk mögött rendezett nyári 
olimpia, amely már az első rekordot 
is kipipálta: két brazil női labdarúgó, 
Miraildes Maciel Mota – sportági be-
cenevén Formiga – és Marta Vieira da 
Silva lettek a csapatsportágak az első 
hétszeres olimpikonjai.

Ellenfelet kaptak az asztaliteniszezők az olimpiára

 » A Szőcs Ber-
nadette, Elizabeta 
Samara, Daniela 
Dodean és Irina 
Ciobanu alkotta 
együttes érem-
szerzési céllal 
lépnek majd pá-
lyára az ötkarikás 
játékokon.




