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• Ma este nyolc órától a szlovákiai Nagyszombaton, a Spartak Trnava ven-
dégeként játssza fennállása első európai kupamérkőzését a Sepsi OSK. A 
sepsiszentgyörgyi labdarúgócsapat az első kiírásánál tartó Konferencia 
Liga selejtezőjében mutatkozik be a nemzetközi futballban.

H O R V Á T H  B Á L I N T  O T T Ó ,  
ORBÁN ZSOLT

A piros-fehérek riválisa a várt-
nál jóval nehezebben jutott 
tovább a Konferencia Liga 

selejtezőjének első fordulójából. A 
szlovák élvonal bronzérmese Mál-
tán rendkívül meglepő, 3–2 arányú 
vereséget szenvedett a Mosta FC-től, 
majd a visszavágón 2–0-s sikerrel 
ejtette ki a törpeállam képviselőjét.

A Spartak Trnava az egyik legis-
mertebb csapat Szlovákiában, 1967 
és 1973 között öt alkalommal nyerte 
meg a csehszlovák bajnokságot, míg 
a 2017–2018-as idényben szlovák 
bajnok lett, így a BL-selejtezőben in-
dulhatott. A nagyszombatiak végül 
az Európa Ligában harcolták ki a 
csoportkörös szereplés jogát, a klub 
legnagyobb nemzetközi sikere pedig 
az 1969-es BEK-elődöntő volt, amikor 
is a Rinus Michels vezette Ajaxszal 
szemben maradtak alul.

A Sepsi OSK-t azonban nem sza-
bad elbátortalanítsa a felvidéki klub 
múltja, ugyanis a Spartak már ko-
rántsem tündököl régi fényében. Ér-
dekesség, hogy a játékosok piaci érté-
két vizsgálva a háromszékiek kerete 
még valamivel „izmosabb” is: a szé-
kelyföldi együttes labdarúgóit 10,95, 
míg a szlovákokét 8,3 millió euróra 
értékeli a Transfermarkt szakportál.

A nagyszombati csapatot ráadásul 
egy jóval fi atalabb és tapasztalatla-
nabb edző irányítja, mint Leo Groza-
vu, a 39 esztendős Michal Gasparikot 
tavaly az ifi csapatból léptették elő. A 

korábbi szélső játékospályafutása so-
rán többek között Dunaszerdahelyen 
is megfordult.

A Spartaknál nagy hangsúlyt 
fektetnek az utánpótlásnevelésre, a 
felnőtt csapat keretében nyolc ifi válo-
gatott található, míg a légiósok száma 
kereken tíz, közülük a brazil szélső, 
Saymon Cabral a legértékesebb. Az 
előző idényben a nigériai Yusuf Bami-
dele és a négyszeres szlovák váloga-
tott Erik Pancinda volt a legeredmé-
nyesebb, mindössze öt-öt találattal.

A Sepsi OSK számára jól sikerült a 
főpróba az európai kupabemutatkozás 
előtt: a háromszékiek pénteken este 

2–0-s hazai győzelemmel nyitották az 
új bajnoki idényt az Academica Clin-
ceni ellen. A forduló csapatába mind-
két gólszerzőt, a középhátvéd Bogdan 
Mitreát és a szlovén támadó közép-
pályás Rajko Repet is beválasztották. 
Előbbi labdarúgónak nagyon is isme-
rős lesz a nagyszombati Anton Mala-
tinsky Stadion, ugyanis Mitrea éppen 
a Spartak Trnavától igazolt a Sepsihez.

Szoros párharcra számítanak

A Sepsi OSK küldöttsége tegnap dél-
ben érkezett meg a helyszínre, este 
pedig megtartotta a hivatalos edzését. 

Hadnagy Attila klubigazgató úgy véli, 
a két csapatnak 50–50 százalék esélye 
van a továbbjutásra. Mint mondta, 
bár a Sepsi OSK csak most mutatko-
zik be a nemzetközi porondon, az el-
lenfél pedig tapasztaltabb az európai 
kupákban, de meglátása szerint jobb 
csapatuk van, így bízik a játékosok-
ban, hogy kiharcolják a továbbjutást. 
Megjegyezte, a vereségen kívül bármi-
lyen eredménnyel kiegyeznének a mai 
első idegenbeli mérkőzésen. 

„Nagyon fontos volt, hogy behúz-
zuk 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” – nyilatkoz-
ta Hadnagy Attila. Elárulta, a keret-
ből Cristian Bărbuț húzódás miatt 
nem játszhat, és több mint bizonyos, 
hogy Andrei Dumiter megegyezik 
az FCSB-vel, amellyel előrehaladott 

tárgyalásban áll. Mint megtudtuk, 
a felvidéki mérkőzést remélhetőleg 
fogja közvetíteni az egyik romániai 
sportcsatorna, a háromszéki klub 
tárgyalásokat folytat ez ügyben.

A szigorú korlátozások miatt mind-
össze ezer szurkoló lehet jelen a négy 
UEFA-csillagos, 19 200 férőhelyes 
arénában, ahol a koszovói Besfort Ka-
sumi fújja majd a sípot. A Sepsi OSK 
mellett ma este az FCSB, az Universi-
tatea Craiova, a Puskás Akadémia és 
az Újpest is pályán lesz a Konferencia 
Liga selejtezőjében. A visszavágókat 
jövő csütörtökön rendezik.

Konferencia Liga, második selej-
tezőkör, első mérkőzések: 19 órától 
FK Rigas (lett)–Puskás Akadémia, 
20 órától Spartak Trnava (szlovák)–
Sepsi OSK és KF Laçi (albán)–Uni-
versitatea Craiova, 21.30-tól FCSB–
Sahtyor Karagandi (kazah), 22 órától 
Újpest FC–FC Vaduz (liechtensteini).

Softballal rajtolt az olimpia
A házigazda Japán softballválogatottjának Ausztrália elleni győzel-
mével tegnap – két nappal a hivatalos megnyitó előtt és egy évvel 
az eredetileg kitűzött időpont után – megkezdődtek a tokiói olimpia 
versenyei. A hazai csapat 8–1-re nyert a női torna első fordulójában, 
Fukusimában. Bár a stadion 30 ezer fő befogadására alkalmas, a mecs-
cset a koronavírus-járvány miatt hozott intézkedések következtében 
mindössze 50 néző – tisztségviselők, médiamunkások – előtt bonyo-
lították le. Softballban tulajdonképpen a japánok a címvédők, miután 
legutóbb, 2008-ban ők diadalmaskodtak. A sportág – amely a baseball 
női változata – 2012-ben és 2016-ban nem szerepelt a programban.

Fiatal finn győztes Észt ralin
A finn Kalle Rovanperä bizonyult a legjobbnak az Észt ralin, az idei 
világbajnoki sorozat hetedik versenyén. Rovanperä karrierje első 
vb-futamát nyerte meg, ráadásul 20 évesen és 290 naposan minden 
idők legfiatalabb pilótájaként diadalmaskodott a sorozatban. Észt rali, 
végeredmény: 1. Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen (finn, Toyota), 2. 
Craig Breen, Paul Nagle (ír, Hyundai), 3. Thierry Neuville, Martijn Wy-
daeghe (belga, Hyundai) 1:12.4 perc hátrány. Az összetett pontverseny 
állása hét verseny után (még öt van hátra): 1. Sébastien Ogier (francia, 
Toyota) 148, 2. Elfyn Evans (brit, Toyota) 111, 3. Neuville 96. Következik 
a Belga rali (augusztus 13–15.).

• RÖVIDEN 

Jöhet az első európai kupameccs
A Sepsi OSK klubtörténeti jelentőségű találkozón lép pályára a Konferencia Ligában

A Csurgói KK két év után ismét a 
Konstancai Dél-Dobrudzsa KC 

csapatával találkozik a férfi  kézilabda 
Európa Liga selejtezőjében. Az első 
fordulóban a somogyiak hazai pályán 
kezdik a párharcot augusztus 28-án 
vagy 29-én, az idegenbeli visszavágó-
ra egy héttel később kerül sor.

A Csurgó 2019 őszén már talál-
kozott a Konstancával a második 
számú európai kupasorozat selej-
tezőjében, akkor az első meccset 
vendégként 24–22-re megnyerte, a 
hazai visszavágót 21–19-re elveszí-
tette, vagyis idegenben szerzett több 
góljának köszönhetően továbbjutott.

A Balatonfüredi KSE ellenfele a 
svéd HK Malmö lesz, a magyar együt-
tes ugyancsak hazai pályán kezdi a 
párharcot. Az Európa Ligára idén 52 
klub nevezett be, közülük a magyar 
élvonalban bronzérmes Grundfos Tata-
bánya KC, valamint további tíz csapat 
a csoportkörben kezdi meg szereplését.

K ét nappal a megnyitó előtt, teg-
nap elkezdődött az olimpiai 

labdarúgótorna Tokióban. Elsőként 
a női csapatok léptek pályára.

Nők, csoportkör, 1. forduló. E 
csoport: Nagy-Britannia–Chile 2–0 
és Japán–Kanada 1–1. F csoport: 
Brazília–Kína 5–0 és Zambia–Hol-
landia 3–10. G csoport:  Svédor-
szág–Egyesült Államok 3–0 és 

Ausztrália–Új-Zéland 2–1. A csopor-
tokból az első kettő mellett továbbjut 
a negyeddöntőbe a két legjobb cso-
portharmadik is.

A férfi  labdarúgótorna mai 
programja.  A csoport: 11 órától 
Mexikó–Franciaország, 14 órától Ja-
pán–Dél-Afrika. B csoport: 11 órától 
Új-Zéland–Dél-Korea, 14 órától Hon-
duras–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–Németor-
szág. A csoportokból az első kettő jut 
tovább a negyeddöntőbe.

A férfi  futballtornákon Magyar-
ország 3 arany- 1 ezüst- és 1 bronz-
éremmel az olimpiák történetének 
legeredményesebb együttese. (D. L.)

Magyar–román párharc férfi kézilabdában

Elkezdődött a focitorna a tokiói olimpián

A sikeres bajnoki rajt után a Sepsi OSK a harmadrangú európai kupasorozat selejtezőjében is bemutatkozik   ▴  FOTÓ: PINTI  ATTILA




