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A magyar válogatott kerete

Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencváros), 
Gulácsi Péter (Leipzig), Kovácsik Ádám 
(Mol Vidi). Védők:  Baráth Botond (Buda-
pest Honvéd), Kádár Tamás (Dinamo Ki-
jev), Korhut Mihály (Hapoel Beer Sheva), 
Lang Ádám (Kolozsvári CFR), Lovrencsics 
Gergő (Ferencváros), Willi Orbán (Leipzig), 
Paulo Vinícius (Mol Vidi). Középpályá-
sok: Gazdag Dániel (Budapest Honvéd), 
Holman Dávid (Slovan Bratislava), 
Kalmár Zsolt (DAC Dunaszerdahely), 
Kleinheisler László (Asztana), Kovács 
István (Mol Vidi), Nagy Ádám (Bologna), 
Pátkai Máté (Mol Vidi). Támadók: 
Böde Dániel (Ferencváros), Dzsudzsák 
Balázs (Al-Ittihad Kalba), Holender Filip 
(Budapest Honvéd), Nagy Dominik (Legia 
Warszawa), Szalai Ádám (Hoffenheim), 
Varga Roland (Ferencváros).
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14.45 Sznúker, Északír Open, Belfast (Eurosport 1)
16.00 Tenisz, ATP-világbajnokság, London (Digi 2, Telekom 2)
17.30 Női kézilabda, Nemzeti Liga: Craiova–Nagybánya (TVR HD)
19.00 Labdarúgás, U21-es barátságos mérkőzés: Románia–Belgium (Pro X)
19.15 Férfi kézilabda, Nemzeti Liga: Călărași–Bukaresti CSM (TVR HD)
21.00 Férfi kosárlabda, Euroliga: Olimpiakosz–Fenerbahce 
          (Digi Sport 4, Look Sport)
21.45 Labdarúgás, Nemzetek Ligája: Magyarország–Észtország (M4 Sport)

• S P O R T E S E M É N Y E K  A  T E L E V Í Z I Ó B A N  

H O R V Á T H  B Á L I N T  O T T Ó

A magyar keretből több játé-
kos, Sallai Roland, Fiola At-
tila és Ugrai Roland sérülés 

miatt nem léphet pályára. Visszatért 
azonban a válogatott előző meccsei-
ről hiányzó Dzsudzsák Balázs, aki-
nek a közelmúltban nem volt klubja, 

de most akár csapatkapitányként 
segítheti az együttest.

A magyar válogatottat irányító 
Marco Rossi nem ülhet le a kispad-
ra a ma esti, észtek elleni meccsen, 
ugyanis az európai szövetség (UE-
FA) megbüntette, amiért sportsze-
rűtlenül viselkedett a görögök elleni 

idegenbeli összecsapáson. Hiányá-
ban a másodedző, Cosimo Inguscio 
vezeti a csapatot.

„Célunk hat pont megszerzése 
az itthoni két mérkőzésen, hogy 
ezáltal visszaszerezzük a szurko-
lók bizalmát, és támogatásukkal a 
későbbiekben kijussunk az Euró-
pa-bajnokságra” – közölte Marco 
Rossi. Hozzátette, ha nem jönnek a 
várt eredmények, azért őt terheli a 
felelősség, de nem akar arra gondol-
ni, hogy együttese visszacsúszhat a 
negyedik helyre, ami a D osztályba 
kerülést jelentené. A nemzeti csa-

pat ma 21.45-től játszik az észtekkel 
a Groupama Arénában, vasárnap 
pedig ugyanott szintén 21.45-től a 
csoportelső fi nneket fogadja a záró-
fordulóban. A magyarok egy hónap-
pal ezelőtt Tallinnban fordulatos 
mérkőzésen 3–3-as döntetlent ját-
szottak az észtekkel, a vendéggólok-
ból kettőt Szalai Ádám, egyet pedig 
Nagy Dominik szerzett. A fi nnektől 
viszont még a csoportkör elején 1–0-
s vereséget szenvedtek.

A magyar válogatott négy játék-
nap után négy ponttal a harmadik 
helyen áll a C osztály 2. csoportjában, 

és már nem végezhet a kvartett élén, 
azaz nem juthat fel a B osztályba.

Románia szombaton 21.45-kor Lit-
vániát fogadja Ploiești-en, míg a 4-es 
csoport utolsó fordulójában Monte-
negro vendége lesz Podgoricában.

Hat pontot szereznének
Két hazai mérkőzéssel zárja a Nemzetek Ligája csoportkörét a magyar válogatott

• A magyar labdarú-
gó-válogatott számá-
ra hat pont megszer-
zése a cél utolsó két 
Nemzetek Ligája-mér-
kőzésén – hangsú-
lyozta Marco Rossi 
szövetségi kapitány. 
A nemzeti tizenegy 
ma este az észtek-
kel, vasárnap pedig 
a finnekkel találkozik 
Budapesten.

1. Finnország 4 4 – – 5–0 12
2. Görögország 4 2 – 2 4–4 6
3. Magyarország 4 1 1 2 5–6 4
4. Észtország 4 – 1 3 3–6 1

• A  C S O P O R T  Á L L Á S A

Kihasználták a hazai pálya előnyét
Tizennégy érmet nyertek a marosvásárhelyi tekések a felnőttek egyéni 
országos bajnokságának hazai rendezésű döntőjében. A marosvásárhelyi 
versenyzők a nőknél az Elektromarost, a férfiaknál pedig a Városi Sport-
klubot képviselték. A nők mezőnyében a vásárhelyiek minden kategóri-
ában esélyesekként indultak, és nem is okoztak csalódást. Egyéniben 
Duka Tilda ezüst-, Alina Hanc bronzérmet nyert. A sprint versenyszámban 
az Elektromaros tekései kibérelték a dobogót: Doina Baciu aranyérmet 
szerzett, mögötte Alexandrina Bornert a második, Fekete Réka pedig a 
harmadik helyen végzett. Párosban Duka Tilda és Alina Hanc ezüstérmes 
lett, míg a Doina Baciu–Alexandrina Bornert, illetve a Gyéresi Anna–Ma-
ria Ciobanu duó a bronzérmen osztozott. Vegyes párosban is főként ma-
rosvásárhelyiek állhattak fel a dobogóra: Ana Maria Poetașu a kolozsvári 
Vlad Sabăuval kiegészülve szerezte meg az első helyet, Gyéresi Anna a 
jászvásári Iulian Cucuval a második helyen zárt. Őket Seres Bernadett és 
Benke Zoltán, valamint Monica Dan és a kolozsvári Bogdan Dudas követte 
a harmadik helyen. Jóval kevesebb vásárhelyi érem született a férfiak 
versenyében, ahol a VSK-tól sprintben Fekete Hunornak és Kötő Kálmán 
Dávidnak sikerült egy-egy bronzérmet szereznie.

• RÖVIDEN 

K im Rasmussen szövetségi ka-
pitány kedden megnevezte azt 

a tizennyolc játékost, aki bekerült a 
magyar női kézilabda-válogatott Eu-
rópa-bajnokságra készülő keretébe. 
A főpróbát a jövő héten Norvégiá-
ban rendezendő Möbelringen Kupán 
tartja az együttes, az ellenfelek Nor-
végia, Franciaország és Dánia válo-
gatottjai lesznek.

Cél: továbbjutni a csoportból

„Néhány tapasztalt játékosunk mel-
lett, akikkel már egy-két éve együtt 
dolgozunk, számos fi atal kap majd 
szerepet, és a Möbelringen Kupa re-
mek alkalom lesz számukra, hogy 
megérezzék, milyen a világ legjobb-
jai ellen játszani, a torna tanulságait 
fi gyelembe véve válik majd végleges-
sé az Eb-keret. Ami az Európa-baj-
nokságot illeti, az első célunk a cso-
portból való továbbjutás, ez ugyanis 
már a vb-selejtezőkre is kedvezőbb 
kiemelést jelent. A kontinenstorna 

számos játékosnak nagyszerű ta-
pasztalatszerzési alkalom lesz, már 
nagyon várom, hogy megkezdjük a 
felkészülést” – idézi a Magyar Kézi-
labda-szövetség honlapja Kim Ras-
mussent. A magyar keret november 
19-én, hétfőn kezdi meg a felkészü-
lést Budapesten.

A román válogatott a november 
23–24-én Bukarestben rendezendő 
Kárpátok Kupáján hangol a konti-
nenstornára. A négycsapatos meg-
mérettetésen a román A és B válo-
gatott mellett Szerbia és az olimpiai 
bajnok Oroszország vesz részt. Amb-
ros Martin szövetségi kapitány va-
lószínűleg a torna végén jelöli meg 
végleges Eb-keretét.

Eb-rajt december elején

A franciaországi Eb-n december 
1-jén Hollandia, 3-án Horvátország, 
5-én pedig Spanyolország lesz a ma-
gyarok ellenfele Montbéliard-ban. 
Románia a D csoportban (Brest) de-

cember 1-jén a csehekkel, 3-án a né-
metekkel, 5-én pedig a címvédő nor-
végokkal találkozik. A két csoport 
első három helyezettje bejut a II-es 
középdöntőcsoportba.

A magyar válogatott tizennyolc 
fős kerete: kapusok Bíró Blanka 
(FTC), Janurik Kinga (Érd), Kiss Éva 
(Győri ETO); jobbszélsők Lukács Vik-
tória (FTC), Orbán Adrienn (Kisvár-
da); jobbátlövők Kiss Nikolett (Érd), 
Kovács Anna (DVSC), Planéta Szi-
monetta (Chambray); irányítók Ko-
vacsics Anikó (FTC), Pálos-Bognár 
Barbara (Budaörs), Tóth Gabriella 
(Érd); beállók Mészáros Rea (FTC), 
Szabó Laura (Érd), Tóvizi Petra (DV-
SC); balátlövők Háfra Noémi (FTC), 
Klivinyi Kinga (FTC); balszélsők 
Kazai Anita (Dunaújváros), Schatzl 
Nadine (FTC).

A kontinensviadal rajtjára tizen-
hat játékos nevezhető, a csoportkör 
során két, a középdöntő alatt újabb 
két, majd a döntő hétvégéjén ismét 
két játékos cseréjére van lehetőség.

Keretet szűkített Rasmussen




