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Nehezen nyert Japán ellen a magyar hokiválogatott

Hosszabbításban lőtt góllal győztek
Negyedik felkészülési mérkőzését is megnyerte
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a budapesti, divízió 1/A jelű jégkorong-világbajnokságra készülő magyar válogatott. Sofronék
pénteken este hosszabbításban győzték le a japán
csapatot Miskolcon.

A

vasárnap kezdődő budapesti divízió 1/A jelű jégkorong-világbajnokságra
készülő magyar válogatott negyedik felkészülési mérkőzését
is megnyerte, ugyanis pénteken
hosszabbításban legyőzte a japán csapatot Miskolcon. Az eredmény: Magyarország–Japán
3–2 (0–0, 0–1, 2–1, 1–0) – hoszszabbítás után. A magyar gólszerzők: Nagy G. (46. perc), Bodó
(50.) és Sebők (61.).
A magyar csapat korábban
Székesfehérvárott hosszabbításban aratott 4–3-as sikert az A
csoportos osztrákok felett az első felkészülési találkozón, majd
másnap Bécsben 3–1-re győzött.
Szerdán pedig a vb-rivális szlovén együttest múlta felül 3–2re Bledben. A magyar szövetség
(MJSZ) honlapjának beszámolója szerint Jarmo Tolvanen szövet-

ségi kapitány csapatában Szaller
Márk és Galanisz Nikandrosz
nem folytatja a felkészülést. Így
jelenleg négy kapus, kilenc védő
és 15 csatár maradt a keretben,
amelyhez csatlakozott a svéd
Timra csatára, Galló Vilmos.
A magyar csapat a közvetlen
felkészülést az ukrán együttes ellen zárja szerdán a Vasas
Jégcentrumban – egy nap híján
tíz esztendővel azután, hogy a
szapporói vb utolsó meccsén
4–2-re nyertek a magyarok, s
ezzel biztosították feljutásukat
az A-csoportba.
A vasárnap kezdődő vb-n a
harmadik vonalból feljutott NagyBritannia mellett a világelitből kiesett Olaszország és Szlovénia,
valamint Lengyelország és Kazahsztán lesz a magyar együttes
ellenfele a Papp László Budapest
Sportarénában.

Somogyi Balázs támadja a japán kaput a Miskolcon rendezett Magyarország–Japán felkészülési mérkőzésen
Románia egy értékcsoporttal lejjebb, a divízió 1/B-ben
szerepel. Ennek a vébének,

Parádés magyar rajt Ukrajnában
Kiütéses vereséggel kezdte
meg a divízió 1/B csoportos jégkorong-világbajnokságot a romániai U18-as válogatott. A több
székelyföldi játékossal pályára lépő romániai együttes a nyitómeccsen 5–0-ás vereséget
szenvedett Magyarországtól.
Villámrajtot vett a magyar gárda, Glen Williamson csapata a 3.
perc végén kihasznált egy emberelőnyt, a vb első magyar gólját
Szécsi Patrik szerezte. Negyven
másodperccel később pedig Keresztes Levente révén meg is duplázták az előnyt. A lendület tovább
tartott, a 12. percben Révész Marcell ütötte be a harmadik magyar

gólt. A második játékrész is hatalmas magyar fölényt hozott, 14:3
volt a kapura lövések aránya. A
következő találat azonban csak
a harmad hajrájában érkezett, az
utolsó percben Révész már második gólját szerezte (4–0). A harmadik játékrész első perceiben hiába
kapott két emberelőnyt a romániai válogatott, mégis a magyarok értek el újabb gólt, Dézsi Bence talált
be, s mint később kiderült, ezzel a
végeredményt is beállította (5–0).
Eredmények, 1. forduló: Magyarország–Románia 5–0 (3–0, 1–0,
1–0) / gólszerzők: Révész (12. és
40.perc), Szécsi (4.), Keresztes (4.)
és Dézsi (53.)/, Japán–Ukrajna 1–0

Daniel Ricciardo (fotó), a Red
Bull ausztrál pilótája nyerte a
vasárnapi Forma-1-es Kínai
Nagydíjat, amelyen a négyszeres világbajnok és címvédő brit
Lewis Hamilton (Mercedes) negyedik, a szintén négyszeres
vb-győztes, az összetett pontversenyben élen álló német Sebastian Vettel (Ferrari) csak nyolcadik
lett. A 28 éves Ricciardónak ez
volt pályafutása hatodik futamgyőzelme, amelyet szenzációs teljesítménnyel, a hatodik
helyről rajtolva, látványos előzéseinek köszönhetően aratott
Sanghajban. Végeredmény,
Kínai Nagydíj, Sanghaj: 1.
Daniel Ricciardo (ausztrál, Red
Bull), 2. Valtteri Bottas (finn,

Mercedes), 3. Kimi Räikkönen
(finn, Ferrari), 4. Lewis Hamilton (brit, Mercedes), 5. Max
Verstappen (holland, Red Bull),
6. Nico Hülkenberg (német, Renault), 7. Fernando Alonso (spanyol, McLaren), 8. Sebastian
Vettel (német, Ferrari), 9. Carlos
Sainz Jr. (spanyol, Renault), 10.
Kevin Magnussen (dán, Haas).
A vb-pontversenyek állása 3 futam után (még 18 van hátra): Pilóták: 1. Vettel 54 pont, 2. Hamilton
45, 3. Bottas 40, 4. Ricciardo 37, 5.
Räikkönen 30, 6. Hülkenberg 22.
Csapatok: 1. Ferrari 86 pont, 2.
Mercedes 85, 3. Red Bull 55.
A világbajnokság két hét múlva (április 29.) Bakuban, az Azerbajdzsáni Nagydíjjal folytatódik.

Románia mellett Ukrajna, Japán, Észtország és Horvátország lép majd jégre.

A Győr bejutott a döntőbe, a Fradi kiesett

és Ausztria–Olaszország 2–1. A 2.
forduló mérkőzései, az Ausztria–
Ukrajna, a Japán–Románia és a
Magyarország–Olaszország öszszecsapások lapzárta után fejeződtek be. Íme, a további műsor.
Holnap: Románia–Olaszország (13.00 óra), Ausztria–Japán
(16.30) és Magyarország–Ukrajna (20.00).
Szerda: Ausztria–Románia (13.00), Magyarország–Japán
(16.30) és Olaszország–Ukrajna
(20.00).
Péntek: Olaszország–Japán
(13.00), Magyarország–Ausztria (16.30) és Ukrajna–Románia
(20.00).

Ricciardo nyert Kínában, Hamilton csak 4.

szintén április 22-28. között a
litvániai Kaunas lesz a házigazdája, ahol a házigazdák és
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A címvédő Győri Audi ETO KC kettős győzelemmel jutott a női kézilabda Bajnokok Ligája budapesti négyes döntőjébe, miután az
idegenbeli sikert követően a negyeddöntő szombati, hazai visszavágóján is legyőzte a montenegrói Buducnost Podgoricát. A Ferencváros tíz góllal kikapott az orosz Rosztov-Don otthonában, így kettős
vereséggel búcsúzott. Negyeddöntő, visszavágók:Győri Audi ETO
KC–Buducnost Podgorica (montenegrói) 30–28 (15–15),
továbbjutott a Győr, kettős győzelemmel, 56–48-as összesítéssel;
Rosztov-Don (orosz)–FTC-Rail Cargo Hungaria 32–22
(20–12), tj: a Rosztov, kettős győzelemmel, 63–51-es összesítéssel; Vardar Szkopje (macedón)–Midtjylland (dán) 32–25 (17–12), tj:
a Vardar, kettős győzelemmel, 56–48-as összesítéssel. A Metz HB
(francia)–Bukaresti CSM negyeddöntő lapzárta után fejeződött be. A
Final Four sorsolását holnap, kedden rendezik a magyar fővárosban,
a tornára pedig május 12-én és 13-án kerül sor a Papp László Budapest Sportarénában.

EHF-kupa-döntős a Craiova
Törökországi győzelmét követően hazai pályán döntetlent játszott
a SCM Craiova a női kézilabda EHF-kupa elődöntőjében, így bejutott a sorozat döntőjébe. Az olténiai együttes elődöntős ellenfele a
két korábbi győri játékossal (Katrine Lunde és Linn Jörum Sulland)
felálló norvég Kristiansand lesz. Elődöntő, visszavágók: Vipers
Kristiansand (norvég)–Viborg (dán) 29–23 (15–14), továbbjutott
a Kristiansand, 60–57-es összesítéssel; SCM Craiova–Kastamonu
Belediyesi (török) 18–18 (9–10), tj: a Craiova, 41–40-es összesítéssel.

Kisorsolták a 2020-as férfi EB selejtezőit
A magyar férfi kézilabda-válogatott Oroszország, Szlovákia és Olaszország csapatával került azonos csoportba a 2020-as Európa-bajnokság selejtezőjének trondheimi sorsolásán. A román csapat ellenfelei Franciaország, Portugália és Litvánia lesznek. A nyolc csoport
első és második helyezettje, valamint a négy legjobb harmadik jut ki a
norvég, svéd, osztrák közös rendezésű tornára. A csoportharmadikok
rangsora az első és a második helyezettek elleni mérkőzések alapján
készül majd el. A selejtezősorozat október 24-étől jövő júniusig tart. A
tornát 2020. január 10. és 26. között Göteborgban, Malmőben, Stockholmban, Grazban, Bécsben és Trondheimben rendezik, így a három
házigazda, Svédország, Ausztria és Norvégia válogatottja, valamint a
címvédő Spanyolország automatikusan tagja a mezőnynek.

