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Több szövetségi kapitány is 
úgy döntött, hogy bővített 
kerettel utazik el a hely-

színre, és az első mérkőzés 
előtt dönt majd a kimaradókról. 
Egyébként az Eb során többször 
is változtathatnak, cserélhet-
nek játékosokat.

A fehéroroszok keretében 
megtalálható az SZKC kapu-
sa, Vjacseszlav Szaldacenka és 
jobbszélsője, Makszim Baranau 
is. A fehéroroszok a világbajno-
ki címvédő Franciaországgal, a 
vébémásodik Norvégiával, va-
lamint Ausztriával kerültek a 
B kvartettbe. Dragan Djukic, 
az SZKC edzője a monteneg-
rói válogatott szövetségi kapitá-
nya. Nem lesz könnyű kijutniuk 
a C csoportból, ahol a címvé-
dő németekkel, a tavalyi vébén 
bronzérmet szerzett szlové-
nokkal, valamint a macedónok-
kal harcolnak a továbbjutásért.

Hat meccs a magyarok célja

Az Európa-bajnokság előtt 
sajtótájékoztatót tartott a Ma-
gyar Kézilabda-szövetség, ame-
lyen kiderült, hogy az elnökség a 
csoportból való továbbjutást vár-
ja a csapattól. Ljubomir Vranjes 
szövetségi kapitány mind a ti-
zennyolc játékost magával viszi 
Horvátországba (köztük a KC 
beállósát, Vilovszki Urost), és 
csak a dánok elleni nyitómeccs 
előtt fogja eldönteni, kiket nem 
nevez be a rajtra. 

„Az idei világversenyen már 
nem lesz ott a magyar csapat-
ban Nagy László, Fazekas Nán-
dor, Zubai Szabolcs, az Iváncsik 
testvérek, Gulyás Péter, Ilyés Fe-
renc és Harsányi Gergely. Jelen-
tősen átalakult tehát a keret, de 
örülünk, hogy a kapitány bátran 
nyúl a fiatalokhoz. A válogatott 
tagjainak majdnem fele 1995-
ben vagy azután született, ösz-
szesen tíz fiatallal vágunk neki 

az Eb-nek. A kontinenstornáról 
tudjuk, hogy talán a legnehe-
zebb verseny, amelyen eddigi 
legjobb eredményünk még 1998-
ból egy hatodik helyezés. Sokat 
beszéltünk az elnökségben a re-
ális célokról, azt szeretnénk, ha 
hat mérkőzést játszanánk, te-
hát továbbjutnánk a csoportból 
a középdöntőbe. Ha még több 
találkozót játszhatunk, az már 
bravúrnak számít” – mondta Ko-
csis Máté, az MKSZ elnöke.

„Új időszámítás kezdődik a 
férfiválogatott életében Vranjes 
érkezésével – vette át a szót 
Marosi László alelnök. – Még 
csak a kezdeti szakaszban va-
gyunk, középtávon az olimpiai 
kvalifikáció a cél. Jó képessé-
gű, hajtós a csapat, üdítő ránéz-
ni a fiatalokra. A rutin nyilván 
hiányozni fog, hosszabb folya-
mat lesz, amíg teljesen összeáll 
a válogatott. A minél több ki-
élezett mérkőzés sokat jelente-
ne a játékosoknak. Mindig van 
tét, az olimpiára világversenye-
ken keresztül lehet kijutni, ha 
a mostani Eb-n bejutunk a kö-
zépdöntőbe, akkor a júniusi vi-
lágbajnoki selejtező sorsolását 
kiemeltként várhatjuk."

„Jó napot kívánok, örülök, 
hogy itt lehetek. Már nagyon iz-
gatottak vagyunk. Nehéz cso-
portunk van, de minden tőlünk 
telhetőt meg fogunk tenni. Jól 
felkészültünk, alig várjuk, hogy 
elkezdjük a tornát. Nem mi va-
gyunk a favoritok, a világ leg-
jobbjai közül kettő, Dánia és 
Spanyolország is a csoportunk-
ban van, és még ott van Cseh-
ország, szóval kemény lesz. A 
csapat kiválóan edzett idáig, 
fantasztikus hozzáállással, so-
kat fejlődtünk az elmúlt tíz nap 
során. A védekezésen és a lero-
hanásokon sokat dolgoztunk. 
Minden játékosnak megvan a 
világos feladata, hogy mit kell 
csinálnia, amikor a pályán van” 

– mondta magyarul Ljubomir 
Vranjes.

Vranjes kérésének megfele-
lően mind a tizennyolc játékos 
kiutazik az Eb-re. „Az összes já-
tékost tudom használni, mind-
annyian kiérdemelték, hogy ott 
legyenek. Valószínűleg szélen 
és beállóban lesz rotáció, de 
még nem döntöttem el, kik lesz-
nek a kimaradók” – tette hoz-
zá Vranjes. Újságírói kérdésre a 
svéd szövetségi kapitány kifej-
tette, ha a dánok és a spanyolok 
is legjobbjukat nyújtják, nincs 
esélye a válogatottnak, és ha 
rosszul játszik, a csehektől is ki-
kaphat. Ha viszont azt nyújtják, 
amit tudnak, a cseheket min-
denképpen le kell győzniük. A 
magyarok szombaton 21.30-kor 
az olimpiai bajnok dánok ellen 
kezdenek, hétfőn 19.15-től Spa-
nyolország, szerdán 19.15-től pe-
dig Csehország lesz az ellenfél, 
a csoportokból az első három jut 
tovább a középdöntőbe.

A magyar válogatott kerete

Kapusok: Borbély Ádám 
(Wisla Plock), Mikler Roland 
(Telekom Veszprém). Jobbszél-
sők: Hornyák Péter (Balaton-
füredi KSE), Országh Ádám 
(Dabas KC VSE). Jobbátlövők: 
Ancsin Gábor (Telekom Veszp-
rém), Balogh Zsolt (Mol-Pick 
Szeged), Bartók Donát (TBV 
Lemgo). Irányítók: Császár Gá-
bor (Kadetten Schaffhausen), 
Juhász Ádám (Grundfos Tata-
bánya), Lékai Máté (Telekom 
Veszprém). Beállósok: Bánhi-
di Bence (Mol-Pick Szeged), 
Schuch Timuzsin (Telekom 
Veszprém), Szöllősi Szabolcs 
(Grundfos Tatabánya), Vilovszki 
Uros (Székelyudvarhelyi KC). 
Balátlövők: Bodó Richárd (Mol-
Pick Szeged), Dzsamali Iman 
(Telekom Veszprém), Ligetvá-
ri Patrik (Telekom Veszprém). 
Balszélső: Fekete Dávid (CYEB 
Budakalász). Szövetségi ka-

pitány: Ljubomir Vranjes. Az 
Európa-bajnokság mérkőzé-
seit élőben közvetíti a TVR, az 
M4Sport és a Sport TV, illetve 
online az EHF TV.

A kézilabda-Eb csoportbeosztása

A csoport (Split): Horvátor-
szág, Svédország, Szerbia, Iz-
land.

B csoport (Porec): Franciaor-
szág, Fehéroroszország, Norvé-
gia, Ausztria.

C csoport (Zágráb): Németor-
szág, Macedónia, Montenegró, 
Szlovénia.

D csoport (Varasd): Spanyol-
ország, Dánia, Csehország, Ma-
gyarország.

Mindegyik csoport első há-
rom helyezettje jut a közép-
döntőbe, a magyar válogatott 
továbbjutása esetén középdön-
tős mérkőzéseit is Varasdon 
játssza.

ZÁTYI TIBOR

A magyaroknak hat mérkőzés a cél

Négy SZKC-s utazik az Eb-re

Vranjes edzést tart a csapatnak. Reméli, hogy a fiúk jó formában vágnak neki

Útjára indul a labda ma este a 2018-as hor-

vátországi férfi kézilabda Európa-bajnokság 

csoportkörének nyitófordulójában. A Székely-

udvarhelyi KC-t három kézilabdázó és az edző 

képviseli a kontinenstornán.
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Tizennegyedik Roseal Kupa 
a hét végén
Tizennegyedik alkalommal rendezik meg Székelyudvarhelyen a 
Roseal SK Kupa elnevezésű labdarúgótornát. A városi sportcsar-
nokban szombaton és vasárnap zajló megmérettetésre tizenhat 
csapat nevezett be. A szervezők négy négyes csoportot alakí-
tottak ki, ahonnan az első két helyezett jut tovább az egyenes 
kiesési szakaszba. A tervek szerint vasárnap délben rendezik a 
döntőt. Szombaton délután fél egytől egy barátságos öregfiúk-
mérkőzés is lesz.

Még lehet jelentkezni 
a körzetisek teremtornájára
Az Udvarhely körzeti labdarúgó-bajnokság szervezői felhívják 
a pontvadászatban szereplő csapatok figyelmét, hogy január 
17-éig lehet benevezni a körzetisek 21. teremtornájára. A helyek 
száma korlátozott (32), az együtteseket a benevezések függvé-
nyében veszik fel. Jelentkezni szerdánként 16 és 17 óra között 
lehet a székelyudvarhelyi sportcsarnoknál. A hagyományos 
tornát január 26–28. között tartják a városi sportcsarnokban, a 
benevezési díj 240 lej.

Nem folytathatja a 40. Da-
kar Ralit Szalay Balázs és 
Bunkoczi László, az autósok 
között induló magyar páros 
sorsáról a versenyigazgató-
ság döntött. Őket azért zárták 

ki, mert a 4. szakaszon – ame-
lyen nem értek célba – renge-
teg ellenőrzőpontot kihagytak. 
A verseny 5. szakaszán az au-
tósok között a francia Stephane 
Peterhansel győzött, így növel-

te előnyét az összetettben. A 
motorosoknál a spanyol Joan 
Barreda Bort nyerte meg a sza-
kaszt. Gyenes Emánuel a 38. 
helyen végzett, míg összetett-
ben a 28. helyen áll.

Rövid volt a téli szünet a má-
sodosztályos női kézilabda-baj-
nokságban, a hét végén már a 
visszavágók első fordulóját ren-
dezik. A sereghajtó Székely-
udvarhelyi Női Kézilabda Klub 
hazai pályán kezd, vasárnap 15 
órától a Resicabányai CSU lesz 
az ellenfele a városi sportcsar-

nokban. Az ősszel rendezett el-
ső fordulóban a Krassó-Szörény 
megyei együttes 33–19-es győ-
zelmet aratott. „Nagyon rövid 
volt a téli szünet, ősszel nagyon 
sok meccset játszottunk, emi-
att nem is kötöttünk le felké-
szülési mérkőzéseket. Január 
3-án kezdtük el az edzéseket. 

Mi mindig optimistán várjuk a 
meccseket, a visszavágók so-
rán szeretnénk pár itthoni mér-
kőzésen pontokat szerezni. A 
bajnokság során a lányok ren-
geteg tapasztalatot szereztek, 
most próbáljuk a tényleges játé-
kunkat pontosabban kialakíta-
ni” – mondta Mester Zsolt edző.

Szalayék nem folytathatják a Dakar Ralit

Itthon folytatja az SZNKK




