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A négyes döntőnek zsinórban 
negyedszer ad otthont má-
jus 6-án és 7-én Budapest, 

azon belül a Papp László Sport-
aréna. Ezt már korábban, egy kü-
lönleges hangulatú sajtótájékoz-
tatón, az Elek Gyula Arénában je-
lentette be Kocsis Máté, a Magyar 
Kézilabda-szövetség (MKSZ) elnö-
ke. Akkor az eseményen az is el-
hangzott, hogy új névadó szpon-

zora lett a Bajnokok Ligája négyes 
döntőjének: a Szerencsejáték Zrt. 
színre lépésével Tippmix Final 
Four a klubkézilabda csúcsese-
ményének neve. Ez persze a ma-
gyar szurkolókat nem igazán hoz-
za lázba, hiszen őket nem a támo-
gatók, hanem elsősorban a csapat 
teljesítménye érdekli. Ettől függet-
lenül Braun Márton, a Szerencse-
játék Zrt. elnök-vezérigazgatója el-

mondta: „látunk benne üzleti lehe-
tőséget. Az egyik legversenyképe-
sebb eseménye a sportágnak, ezt 
kapcsoljuk össze a legversenyké-
pesebb termékünkkel”.  A magyar 
és az európai kézilabda-szövetség 
(EHF) közötti szerződés alapján 
még háromszor biztosan Magyar-
ország fővárosa lesz a házigaz-
da. David Szlezak, az EHF egyik 
ügyvezető igazgatója elmagyaráz-
ta, miért jó, hogy mindig ugyan-
ott tartják a BL végjátékát. „Jelent-
keztek más városok is, hogy szíve-
sen lennének házigazdák, de egy-
előre csak Budapesttel számo-
lunk. Az EHF elképzeléséhez tar-
tozik, hogy nyitottak vagyunk min-
den újra. Megvizsgálunk minden 
lehetőséget, hosszú távon más vá-
rosok is szóba jöhetnek. Budapest-
tel viszont nagyon elégedettek va-
gyunk, az MKSZ pedig kiváló ötle-
tekkel áll elő” – mondta a sportdip-
lomata, majd hozzátette, hogy aki 
járt már a Papp László-aréna kör-
nyékén, látja, hogy jó helyre került 
a négyes döntő.

A két állandó: Köln és Budapest

Szlezak azt is elmondta, Köln sem 
véletlenül kapja meg rendszeresen 
a férfiak négyes döntőjét. A Raj-
na-parti várossal az EHF-nek még 
három évig, 2020-ig van megálla-
podása. A Lanxess Aréna befoga-
dóképessége (18 ezer néző), meg-
közelíthetősége és az egyre na-
gyobb nézettség mind hozzájárul 
ahhoz, hogy Köln ideális helyszín 
legyen. Hogy ez mennyire lesz így 
az idén is, azt nem tudni, hiszen 
az elmúlt hetekben kiderült, az 
eddigi döntőkkel ellentétben ez-
úttal egyetlen német csapat sem 
lesz érdekelt a kölni négyes tor-
nán. Más európai országok, ame-
lyek klubcsapatai rendre vendég-
ségbe utaznak a Bajnokok Ligájá-
nak végjátékára, nem mindig fo-

gadják örömmel az EHF elképzelé-
sét az állandó helyszínekről. A bu-
karesti CSM román szurkolói min-
dig is nemtetszésüknek adtak han-
got, amiért Budapestre kell utazni-
uk. Ehhez az is hozzájárul, hogy 
Paula Ungureanut, a román csa-
pat kapusát rendkívül ellensége-
sen fogadták a magyar szurko-
lók. Per Johansson,a CSM edző-
je fasisztának és idegengyűlölő-
nek nevezte Magyarországot, aki 
Ungureanuról azt állította, az FTC 
szurkolói vizeletet tartalmazó po-
hárral dobták meg. Igaz, ez az in-
cidens nem a budapesti négyes tor-
nán, hanem a Fradi–CSM párharc 
egyik mérkőzésén történt.

– Minden feltételt biztosítunk 
ahhoz, és a rendezőktől is elvár-
juk, hogy a más országbeli csapa-
tokat ugyanolyan feltételek várják, 
mint a rendező ország csapatait. 
A Lanxess Aréna ugyan Németor-
szágban van, de bárhol lehetne Eu-
rópában, és ez a lényeg. Budapes-
ten, a Papp László Sportarénában a 
bukarestieket is ugyanolyan körül-
mények fogadják, mint a magyaro-
kat – mondta David Szlezak.

Ismét lesz román-magyar párharc

És hogy mennyire fején találta a 
szöget David Szlezak, bizonyítja, 

hogy idén a magyar és a román 
csapat ismét találkozik egymás-
sal, ráadásul máris az egyik elő-
döntőben. Hogy melyik csapat in-
dul nagyobb eséllyel, nehéz meg-
mondani. A Rába-parti csapa-
tot az elmúlt időszakban óriá-
si sérüléshullám tizedelte meg. 
Több játékos is kidőlt hosszabb-
rövidebb időre. Ezek közül a né-
met Althaus, a norvég Oftedal és 
a brazil Amorim már visszatért. 
Ám a világ egyik legjobb átlövő-
je, Nora Mörk még mindig sérült, 
Tomori Zsuzsa pedig ismét hosz-
szú időre dőlt ki, neki valószínű-
leg a pályafutása is lezárult. A 
múlt héten sajnos újabb játéko-
sától vált meg a Győr: a Ferenc-
város elleni bajnoki mérkőzésen 
a cseh szélső, Knedliková vált 
harcképtelenné.

A sérüléseket tetézi, hogy sze-
zon közben kiderült, a spanyolor-
szági sikeredző, Ambros Martín 
nem folytatja többet a Győr kis-
padján. A 2012-től a Rába part-
ján dolgozó edző, aki három 
BL-trófeát nyert Görbiczékkel, 
újabb kihívás elé néz, mert nyár-
tól Oroszországba szerződik. Et-
től függetlenül a magyar szur-
kolók – akik majd ismét hazai 
hangulatot teremtenek a csar-
nokban – remélik, utolsó Final 
Four tornáján a spanyol szak-
ember igyekszik mindent meg-
tenni, hogy győztesként hagyja 

el Magyarországot. S talán ép-
pen a hazai hangulat lehet a leg-
nagyobb előnye a magyarországi 
klubcsapatnak.

A román szurkolók is csupán 
ezért visszafogottabbak. Mert ha 
a keretet nézzük, a bukaresti gár-
dánál számos világklasszis lép 
pályára: köztük a világ legjobbjá-
nak háromszor is megválasztott 
balátlövő, Cristina Neagu. Bár év 
közben a vezetés szinte minden 
előzetes bejelentés nélkül megvált 
a dán Helle Thomsentől – állítólag 
a BL-ben elszenvedett néhány ve-
reség járult hozzá menesztéséhez 
–, az új edző, a svéd Per Johanssen 
irányításával a román klub ismét 
magára talált. Igaz, a Metz ellen a 
negyeddöntő visszavágóján Fran-
ciaországban elszenvedett több-
gólos vereség intő jel lehet. Bár az 
is lehet, hogy csupán a hazai kör-
nyezetben szerzett 11 gólos meg-
nyugtató előny altatta el Neagut 
és társait. Ettől függetlenül a má-
jus 12-i elődöntőben parázs ösz-
szecsapásra számíthatunk, rá-
adásul a híresztelések szerint a 
román szurkolók legalább 1500 
jegyet váltottak a budapesti Papp 
László Sportarénába. A másik elő-
döntőben szombat este az orosz 
Rosztov-Don (Ambros Martín le-
endő klubja) ki mással, mint a 
Vardar Szkopjéval csap össze.
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A budapesti négyes tornán ismét kelet-európai csapatok mérik össze tudásukat

Kézilabda Final Four: sikerül-e a címvédés?
Továbbra is Budapest ad otthont a női kézilab-

da Bajnokok Ligája négyes döntőjének. A nyáron 

Oroszországba távozó Ambros Martín (portrén-

kon) vezetésével a győri lányok szeretnék megvé-

deni címüket, amelyre eddig még nem volt példa a 

Final Four 2014 óta íródó történetében.

 Final Four számokban

Első alkalommal a budapesti Papp László Sportarénában rendezett né-
gyes tornán a Bajnokok Ligája címvédője, a Győri ETO nyert a monteneg-
rói Buducsnoszt Podgoricával szemben. A Vardar a bronzmérkőzésen a 
dán Midtjylland ellen gyűjtötte be a bronzérmet. Görbicz Anita akkor gól-
királynőként távozhatott az eseményről. Következő évben, 2015-ben a 
Cristina Neaguval felálló Buducsnoszt Podgorica a norvég Larvikot múl-
ta felül a döntőben, magyar csapat nem jutott be a legjobb négybe. A 
bronzot ismét a Vardar Szkopje szerezte meg a Dinamo Volgograd elől. 
2016-ban hosszabbítást követően a CSM Bukarest hosszabbítást köve-
tően hétméteresekkel bizonyult jobbnak a Győrnél. A bronzot (ki más?) 
a Vardar Szkopje nyerte, ezúttal a Buducsnoszt Podgoricával szemben.
Egy évvel később, 2017-ben a Győr a döntőben a Vardar Szkopjét legyőz-
ve lett aranyérmes. A bronzmérkőzésen a Bukaresti CSM a Buducsnoszt 
Podgorica ellen gyűjtötte be a bronzot.

A négyes döntő 

története

Az Európai Kézilabda-szövetség 
(EHF) írja ki a Bajnokok Ligá-
ja versenysorozatot, ami a leg-
jelentősebb európai kupasoro-
zat a női kézilabdában. A férfiak 
részére már 1957-ben is rendez-
tek Bajnokok Ligáját, a nőknek 
pedig 1961-ben. 1993 óta ne-
vezik női EHF Bajnokok Ligájá-
nak. 2013-ig oda- és visszavágós 
rendszerben játszották: amelyik 
csapat a legtöbb gólt szerezte az 
összesítésben, az nyert. 2014-től 
vezették be az egyenes kiesé-
ses rendszert (Final Fourt). Első-
ként Budapest nyerte el a rende-
zés jogát, helyszíne a Papp Lász-
ló Sportaréna volt, azóta a ma-
gyar és az európai szövetség 
többéves szerződést kötött, így 
a budpaesti csarnok immár ötö-
dik alkalommal láthatja vendé-
gül Európa legjobb női kézlabda 
csapatait.

Final, Four, Budapest

Döntő – május 13., 19 óra
Vezeti: Charlotte Bonaventura, Julie Bonaventura (franciák)

A 3. helyért – május 13., 16.15
Vezeti: Jelena Mitrovics, Andjelina Kazanegra (montenegróiak)

Elődöntő – május 12. 
16.15: CSM Bucureşti (román)–Győri Audi ETO KC
Vezeti: Dalibor Jurinovic, Marko Mrvica (horvátok)
19.00: Rosztov-Don (orosz)–Vardar Szkopje (macedón)
Vezeti: Diana-Carmen Florescu, Anamaria Stoia (románok) 

A Cristina Neaguval (balról) felálló romániai sztárcsapat viszontagságos párharc során jutott tovább a Metz ellen
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