
Harmadik mérkőzését is 
megnyerte a román női kézilab-
da-válogatott a németországi 
világbajnokság A csoportjában, 
miután a hétfő esti rangadón 
kiegyenlített és fordulatos 
csatában 19–17-re felülmúl-
ta Spanyolországot. Érdekes-
ség, hogy a spanyolok az első 
félidőben 17 percen keresztül 
nem tudtak betalálni, ezt pe-
dig zsinórban szerzett öt góllal 
használta ki a román együt-
tes. Penáék a második félidő-
ben fordítottak, ám a hajrát 
jobban bírta a spanyol Ambros 
Martín által irányított Románia. 
Az újabb értékes győzelem a 
nyolcaddöntőbe jutást jelentette 
a továbbra is csoportelső román 
válogatottnak, amely csütör-
tökön Angola, pénteken pedig 
Franciaország legjobbjai val ta-
lálkozik még a hatosban.

Két vereség után megszerez-
te első sikerét a magyar válo-

gatott, Görbiczéknek könnyű 
dolguk volt Argentína ellen, vé-
gül tizennyolc góllal nyertek, 
és feljöttek a negyedik hely-
re, egyben versenyben marad-
tak a továbbjutásért. A magyar 
együttesre még két sorsdöntő 
mérkőzés vár, csütörtökön Len-
gyelországgal, pénteken pedig 
Csehországgal játszanak.

Női kézilabda-világbajnok-
ság, 3. forduló, A csoport: Szlo-
vénia–Angola 32–25 (15–15), 
Franciaország–Paraguay 35–
13 (14–10), Románia–Spa-
nyolország 19–17  (9–7), 
gólszerzők Neagu 8, Buceschi, 
Pintea 4–4, Drăguț 2, Ardean-
Elisei 1. A csoport állása: 1. (és 
továbbjutott) Románia 6 pont, 
2. (és tj.) Franciaország 4, 3. (és 
tj.) Spanyolország 4 , 4. Szlové-
nia 4, 5. Angola 0, 6. Paraguay 
0. B csoport: Magyarország–
Argentína 33–15  (18–7), gól-
szerzők Kovács 7, Lukács 4, 

Bognár-Bódi, Görbicz, Schatzl 
3–3, Háfra, Kisfaludy, Klivinyi, 
Mayer, Szekeres, Szöllősi-
Zácsik 2–2, Kovacsics 1; Svéd-
ország–Csehország 36–32 
(16–18), Norvégia–Lengyelor-
szág 35–20 (18–11). A csoport 
állása: 1. (és tj.) Norvégia 6, 2. 
Csehország 4, 3. Svédország 4, 
4. Magyarország 2, 5. Lengyel-
ország 2, 6. Argentína 0. C cso-
port: Montenegró–Japán 28–29 
(15–12), Oroszország–Brazília 
24–16 (14–7), Dánia–Tunézia 
37–19 (15–6). A csoport állása: 
1. (és tj.) Oroszország 6, 2. Dá-
nia 4, 3. Brazília 3, 4. Japán 3, 
5. Montenegró 2, 6. Tunézia 0. 
D csoport: Dél-Korea–Kína 31–
19 (18–10), Hollandia–Kamerun 
29–22 (14–8), Németország–
Szerbia 22–22 (9–11). A csoport 
állása: 1. (és tj.) Szerbia 5, 2. (és 
tj.) Németország 5, 3. Hollandia 
4, 4. Dél-Korea 4, 5. Kamerun 0, 
6. Kína 0.
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Rosszul kezdődött a mérkő-
zés a KC-nak, első táma-
dásait nem tudta dobással 

befejezni, ezt pedig a csapat két 
korábbi játékosa, Szász And-
rás és Chike Onyejekwe rög-
tön büntette. A folytatásban 
sem javult a támadójáték, így 
a negyedik perc végén, 4–0-s 
hátrányban időt kellett kérnie 
Dragan Djukicnak, a KC edző-
jének. A gólcsendet Vilovszki 
törte meg, a hazaiak lendüle-
tét azonban semmi sem, szin-
te minden támadásukat gólra 
váltották, a 8. percben már 6–1-
re vezettek. A CSM emberhát-
rányban is könnyen betalált, 
míg a KC nagyon nehezen talál-
ta meg az utat a bukaresti kapu-
ba. A fővárosiak viszont nagyon 
könnyen lőtték a gólokat, a 12. 
percben már 9–3-ra vezettek. 
A vendégeknél rengeteg volt a 
csere, Djukic próbálta megta-
lálni a legjobb összeállítást. Da 
Rosa állt be a kapuba, irányító-
nak Balázs érkezett, a csapat 
pedig kezdte lefaragni hátrá-
nyát, a 19. percben Vilovszki és 

Szadovij góljaival kettőre jött 
vissza (12–10), ekkor Vlad Caba, 
a CSM edzője rögtön időt kért. A 
két-három gólos különbség egy 
ideig állandósult, a félidő végén 
előbb Vilovszki, majd Szadovij 
kapott két percet, így a szünet-
ben 19–15 állt az eredmény-
jelzőn.

Da Rosa a második játék-
részben is több bravúrt bemu-
tatott, ám támadásban sokszor 
elveszítette a labdát a KC (né-
hol jogtalanul), így a CSM ismét 
ellépett öttel (35. perc: 21–16). 
Mindkét fél sok hibával ját-
szott, a vendégek továbbra is 
több kecsegtető lehetőséget ki-
hagytak. A 39. percben előbb 
Kovacevicnek, majd Djukicnak 
mutattak fel két percet a játék-
vezetők, viszont a CSM nem 
tudta kihasználni a kettős em-
berelőnyt. Nem sokkal később 
megsérült Dragas jobb térde, 
a balátlövő többet már nem tu-
dott csapata hasznára lenni. A 
hazaiak magabiztosan tartot-
ták 4–5 gólos előnyüket, főleg 
hogy az udvarhelyiek továbbra 

is bosszantó hibákat követtek 
el támadásban. A CSM ellépett 
héttel, így a hajrára nem maradt 
semmi izgulnivaló, a fővárosi 
csapat visszavágott a bajnok-
ságban elszenvedett veresé-
gért, 35–28-ra győzött.

Az SZKC legutóbb a 2015-
ös kiírásban jutott be a Final 
Fourba, ott pedig harmadikként 

zárt. Az elmúlt két esztendőben 
a negyeddöntőben esett ki.

Férfi kézilabda Román Ku-
pa, nyolcaddöntő: Bukares-
ti CSM–Székelyudvarhelyi 
KC 35–28  (19–15), gólszerzők 
Szadovij, Ghiță 5–5, Vilovszki 
4, Baranau, Tálas 3–3, Balázs, 
Mihalcea, Kuzmanoszki 2–2, 
Kovacevic, Dragas 1–1; hétmé-

teresek 3/3, illetve 2/1; kiállí-
tások 8, illetve 12 perc. SZKC: 
Szaldacenka – Kovacevic, Dra-
gas, Kuzmanoszki, Vi lov szki, 
Krivokapics, Baranau. Játszott 
még: Da Rosa – Szőke, Sza dovij, 
Tálas, Ghiță, Balázs, Mihalcea. 
Temesvári Poli–CSU Suceava 
39–30 (21–14).

ZÁTYI TIBOR

Visszavágott tegnap kora este a Bukaresti CSM 

a bajnokin elszenvedett vereségért, és végig ve-

zetve simán kiejtette a Székelyudvarhelyi KC-t a 

férfi kézilabda Román Kupa nyolcaddöntőjéből.

Rengeteget hibáztak támadásban

Korai búcsú a kupától

Sportesemények a televízióban
15.00 Sznúker, brit bajnokság, York, nyolcaddöntő (Eurosport 1)
17.15 Férfi kézilabda, Román Kupa, nyolcaddöntő: 
Nagybányai Minaur–Bukaresti Dinamo (Digi Sport 2, Telekom Sport 2) 

Labdarúgás, Európa Liga, csoportkör, 6. forduló:
20.00 D csoport: Rijeka–Milan (Telekom Sport 2)
20.00 D csoport: Austria Bécs–AEK Athén (Telekom Sport 3)
22.05 G csoport: Bukaresti FCSB–FC Lugano (Telekom Sport 1, Pro TV) 
22.05 H csoport: Arsenal–BATE Boriszov (Telekom Sport 2)
22.05 J csoport: Zorja–Bilbao (Telekom Sport 3)

Női kézilabda-világbajnokság, Németország, csoportkör, 4. forduló:
15.00 B csoport: Magyarország–Lengyelország (Telekom Sport 1)
19.00 A csoport: Románia–Angola (Telekom Sport 1)
21.30 A csoport: Spanyolország–Franciaország (Telekom Sport 4)

Idén már az első körben, a nyolcaddöntőben kiesett az SZKC

Oroszország nem indulhat Pjongcsangban

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság felfüggesztette az Orosz Olimpi-
ai Bizottság tagságát, így az orosz sportolók orosz zászló alatt nem 
versenyezhetnek a pjongcsangi téli olimpián. Az ötkarikás szervezet 
az elmúlt bő egy hónapban több mint húsz orosz versenyzőt tiltott 
el örökre és semmisítette meg szocsi eredményeiket doppingvétség 
miatt. 2014-ben az oroszok 33 érmet szereztek, de 11-től már meg-
fosztották őket. Az eltiltások hátterében a Nemzetközi Doppingelle-
nes Ügynökség (WADA) által megbízott kanadai jogászprofesszor, 
Richard McLaren vezette független vizsgálóbizottság jelentése áll, 
amely az oroszok államilag támogatott, rendszerszintű doppingolá-
sát tárta fel. A jelentés szerint az orosz doppingellenőrző szervek 2011 
és 2015 között harminc sportágban mintegy ezer sportoló vizsgálati 
mintáját manipulálták, illetve pozitív teszteredményeket titkoltak el.

Zidane és Löw az év edzői

A klubedzők között a Real Madridot irányító Zinedine Zidane lett 
a legjobb 2017-ben a labdarúgás történetével és statisztikáival 
foglalkozó nemzetközi szervezetnél (IFFHS). Zidane toronymaga-
san előzte meg a második helyezett olasz Massimiliano Allegrit, a 
Juventus trénerét. A francia szakember idén spanyol bajnokságot és 
európai szuperkupát nyert, a Bajnokok Ligájában pedig címet védett 
együttesével. Sikerével ő lett az első, aki játékosként és edzőként is 
kiérdemelte az év legjobbjának járó elismerést. A szövetségi kapi-
tányok versenyében az idei Konföderációs Kupán diadalmaskodó 
Joachim Löw lett az első, megelőzve a hazája válogatottját irányító 
brazil Titét.

Búcsúzott a Bajnokok Ligája 
további küzdelmeitől az Atlético 
Madrid, miután a csoportkör 
hatodik fordulójában csak 1–1-
es döntetlent játszott idegenben 
a Chelsea-vel, a csoportgőztes 
AS Roma pedig, ha nehezen is, 
de legyőzte a Qarabagot. Hozta 
a kötelezőt hazai pályán a cso-
portját megnyerő FC Barcelo-
na és a Manchester United is, 
a Bayern München pedig visz-
szavágott az első fordulóban 
elszenvedett 3–0-s vereségért 

a Paris Saint-Germainnek, és 
otthon 3–1-re legyőzte a fran-
ciákat, akik így is megtartották 
első helyüket a csoportban.

Labdarúgó Bajnokok Ligája, 
csoportkör, 6. forduló, A csoport: 
Manchester United–CSZKA 
Moszkva 2–1 (0–1), Benfica–Ba-
sel 0–2 (0–1). A csoport végered-
ménye: 1. Manchester 15 pont, 2. 
Basel 12, 3. CSZKA 9, 4. Benfica 0.
B csoport: Bayern München–
Paris Saint-Germain 3–1 (2–0), 
Celtic–Anderlecht 0–1 (0–0). A 

csoport végeredménye: 1. PSG 
15 pont, 2. Bayern 15, 3. Celtic 
3, 4. Anderlecht 3. C csoport: 
AS Roma–Quarabag 1–0 (0–0), 
Chelsea–Atlético Madrid 1–1 
(0–0). A csoport végeredménye: 
1. Roma 11 pont, 2. Chelsea 11, 
3. Atlético 7, 4. Qarabag 2. D cso-
port: Barcelona–Sporting 2–0 
(0–0), Olympiakosz–Juventus 
0–2 (0–1). A csoport végered-
ménye: 1. Barcelona 14 pont, 
2. Juventus 11, 3. Sporting 7, 4. 
Olympiakosz 1.

Kiesett az Atlético Madrid

Román továbbjutás, magyar siker a vébén
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