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Legalább hat mérkő-

zést szeretne játsza-

ni az Európa-bajnoksá-

gon az „új időszámítás-

ba lépő” magyar férfi 

kézilabda-válogatott.

Ma kezdődik a férfi kézi-
labda Európa-bajnok-
ság Horvátországban. 

A Magyar Kézilabda-szövetség 
(MKSZ) azt a célt tűzte a  vá-
logatott elé, hogy jusson tovább 
a csoportkörből. „Az alapvető 
célkitűzés, hogy hat mérkőzést 
játsszon a csapat, de természe-
tesen minden pluszsikernek 
örülünk” – mondta az MKSZ 
sajtótájékoztatóján Kocsis Má-
té elnök. A sportvezető emlé-
keztetett rá, hogy jelentősen 
megváltozott a válogatott ösz-
szetétele, de – mint fogalmazott 
– a csapat továbbra is erős, an-
nak pedig különösen örül, hogy 
Ljubomir Vranjes szövetségi ka-
pitány bátor, amikor a fiatalítás-
ról van szó. Elárulta: az MKSZ 
elnöksége által elfogadott pré-
miumrendszer szerint akkor 
jár jutalom a játékosoknak, ha 
legalább a nyolcadik helyen vé-
geznek. „Rendkívül fontos, hogy 
a sok fiatal játékos minél több 
tétmeccsen minél több időt tud-
jon a pályán tölteni” – tette hoz-
zá az elnök.

A magyar együttes negyed-
döntős volt a tavaly januári fran-
ciaországi világbajnokságon. 
Azóta Nagy László, Iváncsik 
Gergő, Iváncsik Tamás, Gu-
lyás Péter, Zubai Szabolcs, Fa-
zekas Nándor és Ilyés Ferenc 
is lemondta a válogatottságot, 
Nagy Kornél nem kíván szere-
pelni a kontinenstornán, Falu-
végi Rudolf és Győri Mátyás pe-
dig sérült. Marosi László alel-
nök úgy fogalmazott, a férfivá-
logatott történetében új időszá-
mítás kezdődik, ennek most a 
kezdeti szakaszában járnak. „A 
cél az olimpiai kvalifikáció, de 
az út elején vagyunk. Felüdü-

lés ránézni erre a fiatal, jó ké-
pességű, hajtós csapatra, de a 
tapasztalat minden bizonnyal 
hiányozni fog, hiszen ennek a 
megszerzése hosszabb folya-
mat” – vélekedett. Hangsúlyoz-
ta, hogy a következő világbaj-
nokságot is szem előtt kell tar-
taniuk a kontinenstornán, hi-
szen amennyiben a középdön-
tőbe jutnak, akkor könnyebb el-
lenfelet kaphatnak a vb-selej-
tezőre.

„Jó napot kívánok, örülök, 
hogy itt lehetek! Már nagyon iz-
gatottak vagyunk. Nehéz cso-
portunk van, de megtesszük a 
tőlünk telhető legjobbat. Jól fel-
készültünk, a játékosok alig 
várják, hogy elkezdhessék a 
tornát” – kezdte nyilatkozatát 
magyarul Ljubomir Vranjes. A 
magyar válogatott a kontinens-
torna D csoportjában szomba-
ton az olimpiai címvédő Dáni-
ával, hétfőn Spanyolországgal, 
szerdán pedig Csehországgal 

találkozik Varasdon. A négyes-
ből az első három helyezett jut 
a középdöntőbe. A svéd edző 
hozzátette, nem esélyesként 
utaznak az Európa-bajnokság-
ra, hiszen a dánok és a spanyo-
lok is a világ legjobbjai közé tar-
toznak, de mindhárom ellen-
felüket megpróbálják legyőzni. 
„Nagyszerű hangulatban telnek 
a napjaink, a játékosok remekül 
dolgoznak és kiváló a hozzáál-
lásuk. Nagyon sokat gyakorol-
tuk a védekezést és a gyors el-
lentámadásokat, a lerohanáso-
kat. Sok időnk már nincs, de van 
még mit tennünk” – mondta már 
angolul a kapitány.

A magyar együttes szomba-
ton 29-29-es döntetlent játszott 
Svédország vendégeként barát-
ságos mérkőzésen, majd hét-
főn 31-29-es vereséget szenve-
dett a skandinávoktól. Vranjes 
elmondta, a tavaly őszi állapot-
hoz képest egyértelmű fejlődést 
értek el, minden játékos számá-

ra világos a szerepe. „Ez a két 
meccs nagyon hasznos volt, so-
kat elmondott a jelenlegi álla-
potunkról. Azért is választot-
tuk a svédeket, mert a játékstí-
lusuk hasonló, mint első ellen-
felünknek, Dániának – magya-
rázta. Az edző szerint nincs 
mit veszíteniük, sőt ha az első 
mérkőzésüket megnyernék, az 
lendületet adhatna a játékosok-
nak. Ljubomir Vranjes kifejtet-
te, a dán, a spanyol, a francia, a 
német és a horvát válogatott el-
len nincs reális esélyük a ma-
gyaroknak egy olyan meccsen, 
de természetesen minden rivá-
lissal szemben meg kell próbál-
ni nyerni. 

PÁVA ADORJÁN

A magyar férfi kézilabda-válogatott szombaton kezd a horvátországi Eb-n

Cél a középdöntőbe jutás

A szövetségi kapitány szerint nincs mit veszítenie a magyar válogatottnak
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Szalayék nem folytathatják a Dakar-ralit
Nem folytathatja a 40. Dakar-

ralit Szalay Balázs és Bunkoczi 
László, az autósok között indu-
ló magyar páros sorsáról a ver-
senyigazgatóság döntött. Őket 
azért zárták ki, mert a 4. szaka-
szon – amelyen nem értek cél-
ba – rengeteg ellenőrző pontot 
kihagytak. A verseny 5. szaka-
szán az autósok között a francia 
Stephane Peterhansel győzött, 
így növelte előnyét az össze-
tettben. A motorosoknál a spa-
nyol Joan Barreda Bort nyer-
te meg a szakaszt. Íme, az 5. 
szakasz, San Juan de Marco-
na – Arequipa, 932 km (ebből 
268 kilométer gyorsasági) ered-
ményei.

Autósok:  1 .  Stephane 
Peterhansel, Jean Paul Cottret 
(francia, Peugeot) 2 óra 51:19 
perc, 2. Bernhard ten Brinke, 
Michel Perin (holland, fran-
cia, Toyota) 4:52 perc hátrány, 

3. Giniel de Villiers, Dirk von 
Zitzewitz (dél-afrikai, német, 

Toyota) 12:47 ph. Összetett-
ben: 1. Peterhansel, Cottret 13 

óra 27:26 perc, 2. Carlos Sainz, 
Lucas Cruz (spanyol, Peugeot) 
31:16 ph., 3. Ten Brinke, Perin 1 
ó 15:16 ph.

Motorosok: 1. Joan Barreda 
Bort (spanyol, Honda) 3 óra 19:42 
perc, 2. Matthias Walkner (oszt-
rák, KTM) 10:26 perc hátrány, 
3. Kevin Benavides (argentin, 
Honda) 12:20 ph., ... 38. Gyenes 
Emanuel (romániai, KTM) 54:16 
ph., ...77. Dési János (magyar, 
KTM) 2 ó 17:18 ph. Összetettben: 
1. Adrien van Beveren (francia, 
Yamaha) 14 óra 37:40 perc, 2. 
Benavides 1:00 ph., 3. Walkner 
1:14 p h., ... 28. Gyenes 2 ó 13:53 
ph., ...83. Dési 9 ó 50:24 ph.

A mezőny Perun, Argentí-
nán és Bolívián halad keresz-
tül, 9000 kilométert teljesít, és 
a végig versenyben maradók 
14 szakasz után január 20-án 
az argentínai Córdobában ér-
nek célba.

A Szalay-Bunkoczi páros számára véget ért az idei sivatagi száguldás

Olimpiai főpróba 
Drezdában
Szűk egy hónappal a 
phjongcshangi téli olimpia 
rajtja előtt ötkarikás főpró-
bát tart a magyar rövidpályás 
gyorskorcsolya válogatott a 
mától vasárnapig tartó drez-
dai Európa-bajnokságon. Ma-
gyar színekben a nőknél Jász-
apáti Petra, Bácskai Sára Lu-
ca és Kónya Zsófia szerepel 
egyéniben, Keszler Andrea és 
Heidum Bernadett csak vál-
tóban indul, míg a férfiaknál 
Knoch Viktor, Burján Csaba és 
az amerikai születésű Krueger 
Cole lesz az egyéni induló, a 
magyarok két legjobbja, Liu 
Shaolin Sándor és öccse, Liu 
Shaoang pedig a stafétában 
kap helyet. A kontinensbaj-
nokságon ma a selejtezőket 
rendezik, szombaton és vasár-
nap a döntőkre kerül sor. Ta-
valy a torinói Eb-n egy arany- 
és hat ezüstérmet nyertek a 
magyarok. Romániát a tervek 
szerint Albert Júlia és Tímár 
Ádám fogja képviselni.

Előnyben a DVTK 
a Visegrád-kupán
A magyar bajnoki címvédő 
Miskolci DVTK Jegesmedvék 
jégkorongcsapata 4–2-re le-
győzte a vendég szlovák HK 
Nitrát az első alkalommal kiírt 
Visegrád–kupa döntőjének el-
ső mérkőzésén. 
DVTK Jegesmedvék–HK Nitra 
(szlovák) 4–2 (2–1, 2–1, 0–0). 
Gólszerzők: Kulmala (5. és 
15. perc), Galanisz (38.) és 
Sakaris (39.), illetve Macik 
(7.) és Paulovic (21.). A visz-
szavágót január 23-án rende-
zik Nyitrán.
A Visegrád Kupában a DVTK 
és a HK Nitra mellett a Fe-
hérvár AV19, az Újpest, a Bu-
dapesti MAC, a HK Poprad, a 
Nové Zámky (Érsekújvár), va-
lamint a Zilina (Zsolna) indult.

Futsal: az ETO 
a világ 9. legjobbja
A Rába ETO a kilencedik he-
lyen zárt a futsalplanet.
com szavazásán, ame-
lyen a 2017-es év legjobb 
teremfutballlubját kereste. A 
győztes a legrangosabb eu-
rópai kupasorozatot megnye-
rő Inter Movistar lett.   Az ETO 
133 pontot kapott, ezzel csak 
az 52 pontos, Costa Rica-i 
Grupo Linét tudta megelőzni. 
Viszonyításképp az „aranyér-
mes” Inter Movistar 947 pont-
tal zárt.

Videóbíró a vb-n?

A labdarúgás szabályalko-
tó testülete (IFAB) március 
2-i ülése után jelenti be, java-
solja-e a videóbírós technoló-
gia (VAR) használatát a nyá-
ri oroszországi világbajnoksá-
gon. A testület illetékesei elő-
ször január 22-én találkoz-
nak, s várhatóan már akkor 
megszületik a döntés a kér-
désben. Gianni Infantino, a 
Nemzetközi Labdarúgó-szö-
vetség (FIFA) elnöke régóta 
azt szorgalmazza, hogy hasz-
nálják a vb-n a játékvezetők 
munkáját segítő rendszert.   
videobírót – amelyet Románi-
ában is kipróbálnának – eddig 
13 országban tesztelték, töb-
bek között a Bundesligában, a 
Serie A-ban és az MLS-ben.

A magyarok csoportmeccseinek programja: 
01. 13. 21.30 Dánia–Magyarország
01. 15. 19.15 Magyarország–Spanyolország 
01. 17.  19.15 Csehország–Magyarország




