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Rich Chernomaz szövet-
ségi kapitány együttese, 
amely egy éve Szentpé-

terváron még az elitben sze-
repelt, először az ukránok-
kal találkozik, a házigazdák-
nak várhatóan extra motiváci-
ót jelent majd a közel teltház-
nyi szurkolósereg. Hétfőn az-
tán azok az osztrákok követ-
keznek, akik ellen az elmúlt 
években sikerült rendre szo-
ros győzelmet aratni. Kedden 
az egyre jobb játékerőt kép-
viselő dél-koreai válogatott 
lesz az ellenfél, amely a jö-
vő évi pjongcsangi olimpiára 
„összpontosítva” számos ka-
nadai hokist honosított. A tá-
vol-keletiek ebben az idény-
ben Budapesten legyőzték a 
Chernomaz-csapatot. Április 
27-én, csütörtökön a szintén 
feltörekvő lengyelekkel játsza-
nak a magyarok, a két gárda az 
elmúlt években mindig az utol-
só pillanatokig kiélezett csatát 
vívott egymással. Zárásként a 
torna legelőkelőbb helyen rang-
sorolt együttese, a 2016-ban 
szintén élvonalbeli kazah válo-
gatott vár majd a magyarokra.

A hatcsapatos mezőny első 
két helyezettje jut fel a 16-os elit-
be, az utolsó 2018-ban a divízió 
I/B-ben szerepel majd.

A szövetségi kapitány nem fo-
galmazta meg egyértelműen, 
hogy pontosan mi a cél Kijev-
ben. Csak annyit mondott, hogy 
szeretnének minél jobban sze-
repelni, és mérkőzésről mér-
kőzésre összpontosítani. Ezzel 
együtt nagy bravúr lenne a fel-
jutás, és nagy kudarc a kiesés.

A magyar válogatott a má-
sodik világháború utáni kor-
szakban kétszer, 2008-ban 
Szapporóban és 2015-ben Krak-
kóban tudta kiharcolni a felju-
tást. Kilenc éve Japánban még 
egyetlen csapat jutott fel, ak-
kor a döntőnek beillő mérkőzé-
sen a Pat Cortina vezette együt-
tes az ukránokat győzte le, míg 
két éve, Lengyelországban az 
utolsó találkozón a hazaiak el-
leni siker jelentette azt, hogy a 
magyarok és a kazahok lépnek 
a legfelsőbb osztályba.

A magyar vb-keret

Kapusok (2+1 tar ta-
lék): Rajna Miklós (Fehérvár 
AC19), Bálizs Bence (MAC Bu-
dapest), tartalék: Arany Ger-
gely (MAC Budapest).

Védők (7): Garát Zsom-
bor (Austin Bruins, amerikai), 
Stipsicz Bence (Cedar Rapids 
RoughRiders, amerikai), Var-

ga Arnold (Debreceni HK), Gőz 
Balázs (DVTK Jegesmedvék), 
Sagert Kalvin (Fehérvár AV19), 
Szirányi Bence (Fehérvár AV19), 
Wehrs Kevin (Villach, osztrák).

Csatárok (13): Dansereau 
Keegan (Dunaújvárosi Acél-
bikák), Magosi Bálint (DVTK 
Jegesmedvék), Vas János (Fe-
hérvár AV19), Sarauer Andrew 

(Fehérvár AV19), Erdély Csa-
nád (Fehérvár AV19), Hári Já-
nos (Leksands IF, svéd), Galló 
Vilmos (Linköping, svéd), Nagy 
Krisztián (MAC Budapest), 
Terbócs István (MAC Budapest), 
Bartalis István (Schwenningen, 
német), Benk András (UTE), 
Csányi Karol (UTE), Kóger Dá-
niel (Fehérvár AV19)

A magyarok vb-programja

Szombat: Ukrajna–Magyar-
ország (13.30 órától). Hétfő: 
Magyarország–Ausztria (20.30). 
Kedd: Magyarország–Kore-
ai Köztársaság (17.00). Csütör-
tök: Lengyelország–Magyaror-
szág (17.00). Péntek: Magyar-
ország–Kazahsztán (13.30).

Holnap kezdődik Kijevben a divízió 1-es jégkorong-világbajnokság

A feljutás bravúr, a kiesés kudarc lenne

Az A-csoportos svédekkel is gyakoroltak a magyarok. 4–0-ra kaptak ki

Öt kemény mérkőzés vár a magyar jégkorong-

válogatottra a szombaton rajtoló kijevi divízió 

1/A-világbajnokságon, amelyen a jó szereplés – 

titkon a feljutás – a cél.

FORRÁS: MTI

A Ferencvárosi Torna Club 
határozottan visszautasítja a 
női kézilabda Bajnokok Ligá-
jában címvédő román Buka-
resti CSM svéd edzőjének, Per 
Johanssonnak a magyar szurko-
lókra vonatkozó vádjait.

Az FTC közleménye emlékez-
tet rá, hogy a két csapat szom-
bati, budapesti mérkőzésének 
második félidejében egy ma-
gyar drukker egy – sört tartal-
mazó – műanyagpoharat do-
bott a pályára. „A körülötte lé-
vő szurkolók azonnal jelezték 
az illetőnek, hogy hagyja el a 
csarnokot, amit ő megtett, a be-
dobást megbánta. A fiatalem-
ber esetében a klub kézilab-

da-szakosztálya eljárást kíván 
indítani, és mélységesen elítéli 
a tettét” – írja a klub.

Per Johansson a BL-ne gyed-
döntő visszavágóját követően 
azt írta közösségi oldalán, hogy 
kapusuk, Paula Ungureanu „egy 
liter vizeletet, tíz pénzérmét és 
három öngyújtót kapott a nya-
kába, és ötezer fasiszta, náci 
és ultra skandálta, hogy men-
jetek haza, mocskos állatok, 
a cigányokhoz és fattyúkhoz, 
emellett pedig az egész meccs 
alatt huhogták egyik francián-
kat, Gnos Niomblát”.

Reakciójában az FTC leszöge-
zi, hogy nem hagyja következ-
mények nélkül az ellenfél edző-

jének becsmérlő, kirekesztő 
nyilatkozatát, határozottan visz-
szautasítja Johansson vádjait, 
és ha szükséges, akár jogi úton 
is elégtételt kíván venni. „A klub 
elvárja, hogy a román csapat 
edzője nyilvánosan kérjen elné-
zést a kirekesztő mondataival 
megsértett fradistáktól, ellen-
kező esetben az FTC kézilabda-
szakosztálya a nemzetközi szö-
vetséghez és erre illetékes bíró-
sághoz fordul” – írják.

A CSM kettős győzelemmel 
búcsúztatta a Ferencvárost, a 
májusi, budapesti négyes dön-
tő első napján pedig a macedón 
Vardar Szkopjéval találkozik a 
döntőbe jutásért.

Az FTC visszautasítja a bukaresti vádakat

Berki az első helyen jutott a döntőbe
Berki Krisztián megnyerte a 

lólengés selejtezőjét a tornászok 
Kolozsváron zajló Európa-bajnok-
ságán, vagyis az első helyen jutott 
a döntőbe. Az olimpiai, világ- 
és Európa-bajnok Berki Kriszti-
án a 6,2-es kiindulópontszámú 
gyakorlatát mutatta be, amely-

re 15,200 pontot kapott. A finálét 
szombaton rendezik. A férfiak kö-
zött, hazai színekben csak Mari-
an Drăgulescu jutott döntőbe, míg 
a magyarországi csapatból Berki 
mellett Kardos Botond és Babos 
Ádám is bemutathatja gyakorla-
tát. A nők selejtezői lapzártánk 

után fejeződtek be. Ma az egyéni 
összetettben osztanak ki érme-
ket (13.00 órától a nők, 17.30-tól 
pedig a férfiak versenyén). Szom-
baton és vasárnap a szerenkén-
ti döntőkre kerül sor. A kolozsvá-
ri kontinensbajnokságot a TVR és 
az M4 Sport is élőben közvetíti.

A 48 kilogrammos Csernoviczki Éva bronzérmet 
nyert csütörtökön a varsói cselgáncs Európa-baj-
nokságon. Hasonló eredményt ért el a román 
Monica Ungureanu, aki szintén bronzérmes lett a 

48 kg-os súlycsoportban. Dzsúdóban minden súly-
csoportban két-két bronzérmet osztanak ki. Az Eu-
rópa-bajnoki címet az ukrán Darija Bilodid szerezte 
meg, második helyen az orosz Irina Dolgova végzett.

Csernoviczki és Ungureanu bronzérmes

Újra nyert a magyar női hokiválogatott

A magyar női válogatott tegnap legyőzte a franciákat a grazi divízió 
1/A jelű jégkorong-világbajnokságon, sikerével biztossá vált, hogy 
jövőben is ebben a divízióban szerepel. Az eredmény: Magyaror-
szág–Franciaország 1–0 (0–0, 1–0, 0–0). Gólszerző: Huszák 
Alexandra. Ezt megelőzően a magyar csapat Japántól 1–0-ra, 
Ausztriától pedig 4–2-re kapott ki, majd 2–0-ra legyőzte Dániát. A 
torna mai zárómérkőzésén Norvégia lesz a magyarok ellenfele. Ma-
gyarország megőrizte tehát divízió 1/A-s tagságát, sikerült a világ 
14 legjobb női válogatottja között maradnia.

Légiósok távoztak a Volántól

Öt külföldi jégkorongozó távozott a Fehérvár AV19 csapatá-
tól. A székesfehérvári klub honlapjának beszámolója szerint a 
menedzsment úgy döntött, hogy nem hosszabbítja meg Chris 
Owens, Justin Maylan, Thomas Beauregard, Mike Vernace, vala-
mint Drew Schiestel szerződését.

Bukovinában játszik az Imperial Wet

Suceava megyében, a román-ukrán határhoz közeli Vîcov tele-
pülésen vendégszerepel vasárnap a Csíkszeredai Imperial Wet 
együttese a román teremlabdarúgó 2. Liga 16. fordulójában. Íme, 
a műsor. Szombat: Futsal Ceahlăul Piatra Neamţ–Luceafărul 
Buzău (17.00 órától) és Gyergyószentmiklósi Inter–Segesvá-
ri Pro Tineret (19.00). Vasárnap: Bukovina Vîcov–Csíkszere-
dai Imperial Wet (14.00) és Brassói Colţea–Fortius Buzău (15.30). 

Kuzmanoszki irányítja az SZKC-t
Folytatódik a férfi kézilabda-bajnokság rájátszása, a Székely-
udvar helyi KC az 5-8. helyekért kiírt párharcokban folytatja. Teg-
nap kiderült, hogy a távozó Vlad Caba vezetőedző helyét az idény 
végéig a csapat másodedzője, Goran Kuzmanoszki veszi át. Az 
SZKC következő ellenfele a Dunărea Călărași lesz. Ebben a sza-
kaszban sem változik a versenykiírás, a csata az egyik fél két győ-
zelméig tart. Az első mérkőzést a székelyudvarhelyi sportcsar-
nokban rendezik szombaton 18 órakor, a második találkozót pedig 
szerdán, április 26-án, idegenben. Szintén az 5-8. helyekért zajlik 
a HC Vaslui–Temesvári Poli párharc, az elődöntőben pedig a Buka-
resti Dinamo–Konstancai Dél-Dobrudzsa KC és Tordai Potaissa–
Bukaresti CSM összecsapásokra kerül sor. 




