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A világbajnok nyerte az 

olimpiai bajnok elleni 

rangadót kedden este, 

azaz Svédország le-

győzte Oroszországot, 

és sikerével a koppen-

hágai csoport 1. helyén 

végzett. Svédország 

3–1-es sikere azt is je-

lenti, hogy egyetlen ve-

retlen csapatként zárta 

a csoportkört.

Oroszország a 2. helyen vég-
zett. A keddi mérkőzések 
előtt nyolc negyeddöntős 

csapatból hét már ismert volt, 
csak a Lettország–Dánia mér-
kőzés győztesére vártak a már 
továbbjutók. Ez végül a lett csa-
pat lett, miután 1–0-ra legyőz-
te a házigazdákat. A keddi já-
téknap eredményei: Svájc–Fran-
ciaország 5–1, Finnország–USA 
6–2, Fehéroroszország–Szlová-
kia 4–7, Kanada–Németország 
3–0, Oroszország–Svédország 
1–3, Lettország–Dánia 1–0.

A csoportok végeredménye

Koppenhága: 1. Svédország 20 
pont, 2. Oroszország 16, 3. Cseh-
ország 15, 4. Svájc, 5. Szlovákia, 
6. Franciaország, 7. Ausztria, 8. 
Fehéroroszország. 

Herning: 1. Finnország 16, 2. 
Egye sült Államok 16, 3. Kana-
da 15, 4. Lett ország 13, 5. Dánia 

11, 6. Német or szág 7, 7. Norvégia 
6, 8. Dél-Korea 0. A két csoport-
utolsó kiesett a Divizió 1/A-ba, 
ahol jövőre többek közt Magyar-
országgal nézhet szembe. 

A folytatás 

 Lezárult a csoportkör mérkő-
zéssorozata, mostantól aki hibá-
zik, az elbukik. A negyeddöntők 

„gálameccse”, az Oroszország–
Kanada rangadó, de az USA–
Csehország összecsapás sem lesz 
unalmas. A svédek Lettországgal, 
a finnek Svájccal csapnak össze. 
Itt a skandináv csapatok tűnnek 
esélyesebbnek, de ők sem szá-
míthatnak sima örömhokira. Ma 
17.15-től Koppenhágában Orosz-
ország–Kanada, míg Herningben 
Egyesült Államok–Csehország 

mérkőzést rendeznek. Az esti 
programban, 21.15-től a koppen-
hágai csoport győztese, Svédor-
szág Lettországgal csap össze, 
míg a herningi legjobb, Finnor-
szág Svájccal találkozik. Az elő-
döntőket szombaton 16.15-től il-
letve 20.15-től rendezik, vasárnap 
pedig 16.45-től lesz a bronzmérkő-
zés, 21.15-től pedig a döntő.

GERGELY IMRE

Kanadai-orosz, amerikai-cseh rangadók a negyeddöntőben

Jön a kieséses szakasz a hokivébén

A svéd–orosz rangadót a skandinávok nyerték 3–1-re 

Neagu: a Győr a jó példa
Cristina Neagu, a Bukares-

ti CSM női kézilabdacsapatának 
klasszisa és a Bajnokok Ligája 
hétvégén befejeződött szezonjá-
nak gólkirálya szerint alapjaiban 
kellene megváltoztatniuk klubjuk 
működését, hogy esélyük legyen 
újra felérni Európa csúcsára. A 
bukaresti csapat 2016-ban meg-
nyerte a Bajnokok Ligáját (az az-
óta magyar szövetségi kapitány-
ként dolgozó Kim Rasmussen irá-
nyításával), a legutóbbi két sze-
zonban azonban csak a bronz-
érem jutott neki. A múlt heti bu-
dapesti négyes döntőben a vég-
ső győztes Győr állta útját, az 
elődöntőben 26–20-as ETO-siker 
született.

Cristina Neagu elsősorban ab-
ban látja bukásuk okát, hogy túl 
gyakran cserélődnek a játékosa-
ik, valamint vezetőedzőjük sze-
mélye. „A stabilitásra kellene tö-
rekednünk, nem pedig hősöket 
avatni és szobrokat emelni egy-
egy győzelem után, egy vereség 
miatt pedig visszavonultatni vagy 

eltemetni a játékosokat – idézi a 
világklasszis román balátlövőt a 
Prosport. – Remélem, tanulunk 
a négyes döntőben történtekből. 

Meg kell értenünk, hogy egy csa-
patot nem lehet néhány hónap 
alatt felépíteni, de még csak egy 
év alatt sem, ha állandóan vál-

tozik az edző személye. Nem tu-
dom, ezt hányan értik meg, ám a 
rendszer nagyon fontos. Nézzük 
csak meg a Győrt. Hat évig ugyan-
az az edző irányította. Kialakí-
tott egy játékrendszert, amely-
be évente csupán egy-két új játé-
kost hoz, olyanokat, akik szerinte 
pont beleillenek ebbe a rendszer-
be. Nekünk is egy erős alapokon 
álló rendszert kell kialakítanunk, 
hogy egy rosszabb napon is szo-
ros eredményt tudjunk elérni.”

A mostani négyes döntőben Per 
Johansson irányította a bukares-
tieket, de hogy a svéd szakem-
ber marad-e vagy új vezetőedző 
jön, azt még nem tudni. Bogdan 
Vasiliu, a CSM elnöke annyit le-
szögezett, hogy továbbra is kül-
földi trénert szeretnének, olyat, 
aki ismeri a balkáni gondolko-
dásmódot, mivel a következő sze-
zonban sok játékosuk érkezik a 
Balkánról, nagyrészt a szétesett, 
az utóbbi két szezonban döntős 
Vardar Szkopjéból.

HORVÁTH BÁLINT OTTÓ

Elhunyt Cristian 
Ţopescu

Nyolcvanegy éves korában ked-
den délután elhunyt Cristian 
Ţopescu, a romániai sportúj-
ságírás egyik legismertebb sze-
mélyisége. A közszolgálati csa-
torna volt sportkommentátorát 
egy hete szállították  kórházba 
Bukarestben. Cristian Ţopescu 
pályafutása során tizenhárom 
olimpiai játékot és megannyi vi-
lág-, illetve Európa-bajnokságot 
közvetített élőben a román köz-
szolgálati televíziónál, amely-
nek sportfőszerkesztője és al-
igazgatója is volt. Munkásságá-
ért tavaly Klaus Johannis állam-
fő Románia csillaga érdemrend-
del tüntette ki. 

A Sepsi OSK újabb 
fontos győzelme  
Hétközi fordulót rendeznek a 
labdarúgó 1. Liga alsóházi ráját-
szásában. Kedden a hazai pá-
lyán játszó Sepsiszentgyörgyi 
Sepsi OSK újabb értékes győzel-
met szerzett, közel egy órát em-
berhátrányban játszva 3–0-ra 
legyőzte a vendég Temesvári 
ACS Polit. A háromszékiek nye-
rőembere  Fülöp István volt, aki 
kétszer talált be a temesváriak 
kapujába. Győzelmének köszön-
hetően a Sepsi OSK tovább-
ra is az alsóházi ranglista har-
madik helyét foglalja el, és már 
hét ponttal eltávolodott a kiesé-
si helyektől. Labdarúgó 1. Liga, 
rájátszás, alsóház, 10. forduló: 
Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK–
Temesvári ACS Poli 3–0 (1–0), 
gólszerzők Fülöp I. (45+6., 
80.), Tandia (84.); Bukares-
ti Juventus–Bukaresti Dinamo 
0–2 (0–0), gólszerzők Popescu 
(64.), Nistor (72.).  Az alsóház 
állása: 7. Dinamo 44 pont, 8. 
Botoșani 32, 9. Sepsi OSK 29, 
10. Voluntari 24, 11. Chiajna 23, 
12. Medgyes 22, 13. Temesvár 
22, 14. Juventus 16.  

Júniusban döntenek 
a létszámbővítésről
A FIFA tavaly januárban határo-
zott arról, hogy a labdarúgó Vi-
lágbajnokság mezőnyét a 2026-
os tornától a jelenlegi 32-ről 48 
válogatottra bővíti. A dél-ame-
rikai szövetség azonban a köz-
elmúltban azt javasolta, hogy a 
módosítás már a 2022-es vb-n 
lépjen életbe: a keddi bejelentés 
szerint erről szavaznak majd a 
211 tagszövetség delegáltjai az 
idei oroszországi Világbajnok-
ság kezdete előtti kongresszu-
son. A négy év múlva esedékes 
vb-nek Katar lesz a házigazdá-
ja, a 2026-os tornára Marokkó, 
valamint Mexikó, Kanada és az 
Amerikai Egyesült Államok kö-
zösen pályázott.    
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A román kézilabdasztár, aki elismeri a magyarok munkáját 
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