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Drámai hajrával zárult a fran-
ciaországi női kézilabda-Euró-
pa-bajnokság középdöntője, 
amelyen bár Románia kikapott 
Magyarországtól az utolsó 
fordulóban, mégis továbbjutott 
a csoport második helyéről, de 
a súlyosan megsérült Cristina 
Neagu nélkül kell majd far-
kasszemet néznie az olimpiai 
bajnok oroszokkal. A piros-fe-
hér-zöld együttes a hetedik 
helyen zárt.

 » VÁSÁRHELYI-NYEMEC RÉKA

A hetedik helyen zárta Ma-
gyarország női kézilabda-vá-
logatottja a franciaországi 

női kézilabda-Európa-bajnoksá got, 
mert bár a középdöntő utolsó 
fordulójában, egy fordulatos mér-
kőzésen 31-29-re legyőzte Romá-
nia legjobbjait, a keresztbeveré-
sek folytán mégis az egymás elleni 
meccsek különversenyét jobb gó-
laránnyal záró piros-sárga-kékek 
jutottak tovább a 2. csoport máso-
dik helyéről.

Mindez viszont vezéráldozattal 
járt, hiszen az Ambros Martín szö-
vetségi kapitány vezényelte gárdá-
nak sztárjátékosa, Cristina Nea gu 
nélkül kell folytatnia a seregszemlét. 
A Bukaresti CSM 30 éves balátlövő-
je a szerda esti találkozó hajrájában 
sérült meg, amikor egy támadása 
alkalmával Planéta Szi monetta kissé 
visszarántotta, ő pedig egy balsze-
rencsés lépést követően kibicsaklott 
térddel rogyott össze. Azonnal kór-
házba szállították, ahol csütörtök 
reggelre kiderült: keresztszalag-sza-
kadást szenvedett, ezért műteni kell. 
Ez azt jelenti, hogy nem pusztán 
a kontinensviadal fejeződött be 
számára, hanem a teljes szezon, 
hiszen mintegy féléves kihagyásra 
kényszerül a súlyos sérülés miatt. 
„Amitől féltem, az megtörtént. Ka-
varognak most bennem a gondola-
tok és az érzések, de nem tehetek 
mást, mint haladok előre A lányok-
kal maradok végéig, az álmom 
pedig rajtuk keresztül él tovább” 
– üzenete közönségi oldalán a vá-
logatott csapatkapitánya. Ambros 
Martín szerint az Európai Kézilab-
da-szövetségnek (EHF) a játéko-
sokra is kellene gondolnia, amikor 
a tornák műsorát tervezi, mert le-
hetetlen egymást követő napon két 
kulcsfontosságú meccset játszani 
közvetlenül az elődöntő előtt. „Ez 

CRISTINA NEAGU KERESZTSZALAG-SZAKADÁST SZENVEDETT A MAGYAROK ELLENI EB-MECCSEN

Vezéráldozattal elődöntős Románia

Presztízsharc. Románia „visszarántásával” zárták a magyarok a franciaországi Eb-t

 »  „A mostani 
rendszerben 
egyesével ki-
nyírjuk a legjobb 
játékosokat. 
Remélem az 
EHF meghallja 
a szavunkat, és 
jobb szervezéssel 
segíteni fogja 
a válogatottak 
munkáját, hogy 
megóvhassuk a 
kézilabdázókat” 
– nyilatkozta Kim 
Rasmussen, a 
magyarok szövet-
ségi kapitánya.
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 » RÖVIDEN

Lecsúszott a dobogóról 
Hosszú Katinka
A negyedik helyen végzett csütörtö-
kön Hosszú Katinka a 200 méteres 
hátúszás döntőjében, a Kínában 
zajló rövid pályás úszó-Európa-
baj nok ságon. A magyarországi 
világklasszis így három versenynap 
után két arany- és egy ezüstérem-
mel maradt, de azt már korábban 
is hangsúlyozta, hogy elsősorban 
a pillangó fi náléjára összpontosít. 
Döntőbe jutott ugyanakkor 100 
méter vegyesen is, az 50 méteres 
hátúszástól viszont várhatóan 
visszalép, hogy legyen pénteken 
ideje kicsit feltöltődni. Visszalépett 
a pénteki 400 méteres gyorsúszás-
tól Kapás Boglárka is, aki napok 
óta hőemelkedéssel bajlódik, ezért 
korábban a 800 méter gyorson 
sem tudott a medencébe ugrani. 
A csütörtöki döntőkben különben 
a férfi mezőnyben 200 mellen szü-
letett új világcsúcs, amikor az orosz 
Kirill Prigoda 2:00.16-os idővel 
csapott elsőként a célba. A romá-
niai versenyzők közül eddig Robert 
Glință úszott döntőt, de a 100 méter 
hát fi náléjában az ideje elmaradt 
az egyéni legjobbjától, ezért a nyol-
cadik helyen zárt. Dobogós helyre 
még az 50 méter hát döntőjében 
lesz esélye.
 
Lezárult a Bajnokok Ligája 
csoportköre
A Lyon labdarúgócsapatával 
lett teljes a Bajnokok Ligája 
nyolcaddöntőjének mezőnye, 
miután a Sahtar Donyeck vendé-
geként elért 1-1-es döntetlenjével 
a francia együttes kaparintotta 
meg az F kvartett második helyét. 
A csoportkör zárófordulójának 
szerda esti meccsein ugyan a cím-
védő Real Madrid 3-0-ra kikapott 
otthon a Moszkvai CSZKA-tól, a 
Juventust pedig Svájcban múl-
ta felül 2-1-re a Young Boys, de 
ezek a váratlan eredmények már 
nem borították fel az összetettet, 
ahonnan a Real és a Juventus, 
valamint Bayern München és a 
Manchester City is csoportgyőz-
tesként jutott tovább. Korábban 
már a Borussia Dortmund, a Bar-
celona, a PSG és a Porto is meg-
nyerte a négyesét, míg az Atlético 
Madrid, a Liverpool, az AS Roma, 
a Schalke, a Tottenham, az Ajax, 
a Manchester United és a Lyon 
csoportmásodikként továbbjutva 
várja a december 17-ei sorsolást. 
A kvartettek negyedik helyezett-
jei, azaz a Bruges, a Nápoly, a 
Galatasaray, az Inter, a Viktoria 
Plzen, a Benfi ca, a Valencia és 
a Sahtar Donyeck az Európa 
Ligában folytatják a nemzetközi 
szereplést. A magyar bajnok Mol 
Vidi FC-t soraiban tudó második 
számú klubtorna csoportköre 
lapzártánk után fejeződött be.

 » KRÓNIKA

Száműzi a hazai élvonalból a mű-
füves pályákat a Román Labdarú-

gó-szövetség (FRF), miután a héten úgy 
határozott, hogy a 2019–2020-as idény-
től már csak természetes vagy hibrid 
játékfelületen lehet Liga 1-es bajnoki 

mérkőzéseket szervezni. Közleményé-
ben a vezetőtestület hangsúlyozta, 
hogy mindemellett változatlan elvárás 
lesz a pálya fűtése, és a nézőtéren lega-
lább háromszáz ülőhelynek fedettnek 
kell lennie a stadion alkalmasságához. 
Szigorítják a Liga 2-es szereplés feltéte-
leit is, így a következő idénytől 50 ezer 

lejes pénzügyi garanciát kell a klubok-
nak letétbe helyezniük, és tartozásaik 
sem lehetnek az alkalmazottaik és az 
állam felé. Biztosítaniuk kell továbbá 
egy pályát kimondottan a gyermek- és 
juniorcsapataik számára, a felnőttke-
retben pedig két 20 év alatti, valamint 
három 22 év alatti játékos szerepelte-

tése lesz kötelező. A Liga 2 februárig 
szünetel, a Liga 1-ben viszont hétvé-
gén a 20. fordulót rendezik, amikor is 
Medgyes–Hermannstadt (szombat, 17 
óra), Dinamo–Craiova (szombat, 20), 
Călărași–Sepsi OSK (vasárnap, 14) és 
Viitorul–CFR (hétfő, 20) lesznek a slá-
germeccsek.

Száműzi a műfüves pályákat a Román Labdarúgó-szövetség
 » A 2019–2020-

as idénytől már 
csak természetes 
vagy hibrid játék-
felületen lehet 
Liga 1-es bajnoki 
mérkőzéseket 
szervezni.

tönkreteszi a játékosok lelkét, tönkre-
tesz mindent, ami ebben a sportban 
számít. Kérem, tegyenek valamit! 
Ne gondoljanak csak önmagukra” 
– fogalmazott sajtótájékoztatóján a 
spanyol szakember, hangsúlyozva, 
hogy az eredményektől függetlenül 
csakis büszkék lehetnek azok után, 
ahogyan eddig végigküzdötték a se-
regszemlét.

Orosz lecke a döntőért
Neagu helyére a Bukaresti CSM 21 
éves fi atalját, Bianca Bazaliut hívta 
be, de az Eb eddigi meccsein szinte 
folyamatosan pályán lévő világklasz-
szis kiesését kétségkívül nehéz lesz 
pótolnia. Különösen a párizsi elődön-
tőben, ahol az 1. középdöntős csopor-
tot megnyerő olimpiai bajnok Orosz-
ország lesz pénteken 18.30-kor az 
ellenfél. Az oroszok ugyan 39-30-ra 
kikaptak szerda este a svédektől, de 
elsőségüket már korábban bebiztosí-
tották, így tét nélkül léptek pályára. 
Nem úgy az északiak, akik bár a Szer-
biát 38-28-ra legyőző Franciaországot 
nem érték be az összetettben, a Dá-
niától 24-23-ra vereséget szenvedett 
Montenegrót megelőzték a harmadik 
helyért. A végeredmény ebben a me-
zőnyben Oroszország (8 pont), Fran-
ciaország (7), Svédország (5), Dánia 
(4), Montenegró (4) és Szerbia (2) lett.

A másik ágon ezért pénteken 22 
órától Hollandia–Franciaország ta-
lálkozó lesz a döntőbe jutásért, míg 
ugyancsak pénteken 15 órától Nor-
végia a svédekkel játszik az ötödik 
helyért. A bronzmérkőzés vasárnap 
16 órakor, a fi nálé pedig 19 órakor 
kezdődik majd. Mindez csak a 2. 

csoport 27-21-gyel zárult Hollandia–
Németország összecsapás után vált 
bizonyossá, mert sikerével Hollan-
dia 8 ponttal megnyerte a hatost 
Románia (6 pont), Norvégia (6), 
Magyarország (6), Németország (4) 
és Spanyolország (0) előtt.

Rasmussen: jó úton járunk
Az Eb-t a hetedik helyen záró Ma-
gyarország mögött Dánia, Mont-
enegró, Németország, Szerbia, 
Spanyolország, Szlovénia, Lengyel-
ország, Csehország és Horvátország 
lett a végső sorrend. Kim Rasmus-
sen, a piros-fehér-zöld együttes 
szövetségi kapitánya szerint jó úton 
járnak, a torna során többször is 
bebizonyították, hogy erős a védel-
mük. Szerinte már támadásban is 
fejlődtek, és bár még vannak hibáik, 
összességében elégedett a franciaor-
szági teljesítménnyel. A dán szakem-
ber ugyanakkor Ambros Martínhoz 
hasonlóan bírálta a játékosok egész-
ségét veszélyeztető sűrű verseny-
programot, szerinte szükséges lenne 
némi pihenőt beiktatni a válogatot-
tak összetartása előtt a kézilabdá-
zók regenerálódásához. „A mostani 
rendszerben egyesével kinyírjuk a 
legjobb játékosokat. Nekem is öt-
hat sérültem van otthon, most pedig 
éppen Neagu dőlt ki. Mindannyiunk 
érdeke, hogy a legjobbakat láthas-
suk a csapatokban egy ilyen tornán, 
ehhez azonban egy kis segítségre 
van szükségünk. Remélem az EHF 
meghallja a szavunkat, és jobb szer-
vezéssel segíteni fogja a válogatot-
tak munkáját, hogy megóvhassuk a 
játékosokat” – fogalmazott.




