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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, 
amúgy az Eb során többször is 
változtathatnak, cserélhetnek 
játékosokat. A fehéroroszok ke-
retében van az SZKC kapusa, 
Vjacsaszlav Szaldacenka és 
jobbszélsője, Makszim Baranau 
is. Dragan Djukic, az SZKC 
edzője a montenegrói váloga-
tott szövetségi kapitánya. Az 
Európa-bajnokság előtt sajtó-
tájékoztatót tartott a Magyar 
Kézilabda-szövetség, amelyen 

kiderült, hogy az elnökség a cso-
portból 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 nyitó meccs 
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 
Ferenc és Harsányi Gergely. Je-
lentősen átalakult tehát a keret, 

de örülünk neki, hogy a kapi-
tány bátran nyúl a fiatalokhoz. 
A válogatott tagjainak majd-
nem fele 1995-ben vagy azután 
született, összesen tíz fiatal-
lal vágunk neki az Eb-nek. A 
kontinenstornáról tudjuk, hogy 
a legnehezebb verseny talán, 
amelyen eddigi legjobb eredmé-
nyünk még 1998-ból egy hato-
dik helyezés. Sokat beszéltünk 
az elnökségben a reális cé-
lokról, azt szeretnénk, ha hat 
mérkőzést játszanánk, tehát 
továbbjutnánk a csoportból a 
középdöntőbe. Ha még több ta-
lálkozót játszhatunk, az már 
bravúrnak számítana” – mond-
ta Kocsis Máté, az MKSZ el-
nöke. A magyarok szombaton 
21.30 órakor az olimpiai baj-
nok dánok ellen kezdenek, hét-
főn 19.15-től Spanyolország, 
míg szerdán ugyancsak 19.15-
től Csehország lesz az ellenfél, 
a csoportokból az első három 
jut tovább a középdöntőbe. Az 

Európa-bajnokság mérkőzé-
seit élőben közvetíti a TVR, az 
M4Sport és a Sport1, illetve on-
line az EHF TV.

A magyar keret

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 kapi-
tány: Ljubomir Vranjes.

Az Eb csoportbeosztása

A-csoport (Split): Horvát-
ország, Svédország, Szerbia, 
Izland.

B-csoport (Porec): Fran-
ciaország, Fehéroroszország, 
Norvégia, Ausztria.

C-csoport (Zágráb): Né-
metország, Macedónia, Monte-
negró, Szlovénia.

D-csoport (Varasd): Spa-
nyolország, Dánia, Csehország, 
Magyarország.

Mindegyik csoport első há-
rom helyezettje jut a közép-
döntőbe, a magyar válogatott 
továbbjutása esetén a közép-
döntős mérkőzéseit is Varas-
don játssza.

A magyaroknak hat mérkőzés a cél

Négy SZKC-s az Európa-bajnokságon

A magyar válogatott tagjai az utolsó hazai edzésen a Vasas Fáy utcai kézilabdacsarnokában

Ma este útjára indul a labda a 2018-as horvát-

országi férfi kézilabda Európa-bajnokságon, 

elkezdődik a csoportkör. A Székelyudvarhelyi 

KC-t három kézilabdázó és az edző képviseli a 

kontinenstornán.

FOTÓ: MTI

Nem folytathatja a 40. Da-
kar-ralit  Szalay Balázs és 
Bunkoczi László, az autósok 
között induló magyar páros 
sorsáról a versenyigazgatóság 
döntött. Őket azért zárták ki, 
mert a 4. szakaszon – amelyen 
nem értek célba – rengeteg el-
lenőrző pontot kihagytak. A 
verseny 5. szakaszán az autó-
sok között a francia Stephane 
Peterhansel győzött, így növel-
te előnyét az összetettben. A 
motorosoknál a spanyol Joan 
Barreda Bort nyerte meg a sza-
kaszt. Íme, az 5. szakasz, San 
Juan de Marcona – Arequipa, 
932 km (ebből 268 kilométer 
gyorsasági) eredményei.

Autósok:  1 .  S tephane  
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.

M o t o r o s o k :  1. Joan 
Barreda Bort (spanyol, Hon-
da) 3 óra 19:42 perc, 2. Mat-
thias Walkner (osztrák, KTM) 
10:26 perc hátrány, 3. Kevin 

Benavides (argentin,  Hon-
da) 12:20 ph., ... 38. Gyenes 
Emanuel  ( romániai ,  KTM)  
54:16 ph., ...77. Dési János (ma-
gyar, KTM) 2 ó 17:18 ph. Össze-
tettben:  1. Adrien van Beveren 
(francia, Yamaha) 14 óra 37:40 
perc, 2. Benavides 1:00 ph., 3. 
Walkner 1:14 p h., ... 28. Gye-
nes 2 ó 13:53 ph., ...83. Dési 9 
ó 50:24 ph.

Ma szünnap van a Dakar-
ralin. A mezőny Perun, Ar-
gentínán és Bolívián halad 
keresztül, 9000 kilométert tel-
jesít, és a végig versenyben 
maradók 14 szakasz után ja-
nuár 20-án az argentínai Cór-
dobában érnek célba.

Szalayék nem folytathatják a Dakar-ralit

Kisorsolták a 2018-as labdarúgó Románia-ku-
pa negyeddöntőjét, ahol a legérdekesebbnek 
tűnő összecsapás a Craiovai U–Bukaresti Di-
namo mérkőzés lesz. A negyeddöntő műsora: 
Craiovai U–Bukaresti Dinamo, Nagyszebeni FC 

Hermannstadt (2. ligás)–FCSB, Astra Giurgiu–
Medgyesi Gaz Metan és FC Botoşani–Poli Iași. Az 
elől írt csapatok házigazdák, a továbbjutás egyet-
len találkozón dől el. A negyeddöntőket február 
27-e és március 1-je között rendezik.

Craiova–Dinamo negyeddöntő a kupában

Új edzője van az FK U17-es csapatának

A Sepsiszentgyörgyi OSK korábbi 
edzője, Valentin Suciu (fotó) vette 
át januártól az FK Csíkszereda 
U17-es együttesének irányítását. 
Az FK korábbi edzője, Vég Cson-
gor távozott a Székelyföld Lab-
darúgó Akadémiától, a magyar 
másodosztályban szereplő Siófok 
másodedzője lett. A magyarul ki-
tűnően beszélő, 38 éves Valentin 
Suciu edzői pályafutása teljes 
egészében a háromszéki focihoz kötődik. A 2012/13-as idényben a 
3. ligás Zágoni FC trénere volt, majd ezt követően ült le a Sepsi OSK 
kispadjára, amelyet a megyeiből az első ligáig vezetett. Suciu nagy 
kihívás előtt áll, hiszen az FK Csíkszereda U17-es korosztályú együt-
tese a bajnokságban csoportja élmezőnyében áll, a korosztályos 
Románia-kupában pedig bejutott a legjobb nyolc közé.

Újabb idegenlégiósok a Sepsi OSK-nál

Bővült a Sepsi OSK kerete. A háromszéki labdarúgóklub három 
évre szóló szerződést kötött Yasin Hameddel. A 18 éves, nagysza-
lontai születésű, román-szudáni középpályás a Kolozsvári CFR-től 
érkezett, de korábban játszott a Pandurii Târgu Jiu és a Maros-
vásárhelyi ASA színeiben is. Sepsiszentgyörgyre igazolt az FC 
Botoşani csapatától a nigériai Benjamin Kuku, illetve a portugál 
Filipe Oliveira. Ez utóbbi a Videotontól érkezik. A Sepsi OSK január 
12–26. között a törökországi Antalyában edzőtáborozik, ahol az 
előzetes tervek szerint öt felkészülési mérkőzést is játszanak.




