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Kormánytámogatással
konszolidálják a MÖSZ működését
Összesen mintegy 830 ezer euró-
nyi követelést kell még kifi zetnie 
a Magyar Ökölvívó Szakszövetség-
nek (MÖSZ) az augusztusi buda-
pesti ifj úsági világbajnokság szer-
vezése kapcsán, ezen kívül még 
hiányzik 132 millió forint, amelyet 
más feladatok helyett a vb-re 
használt fel a szervezet –jelentette 
Hannák György könyvvizsgáló 
a szervezet szombati rendkívüli 
közgyűlésén. Az MTI beszámolója 
alapján Bajkai András fi deszes 
országgyűlési képviselő, a MÖSZ 
elnöksége által megbízott pénz-
ügyi biztos közölte, hogy ezentúl 
minden kifi zetés csak az ő pénz-
ügyi ellenjegyzésével történhet 
meg. Hozzátette: emellett felül kell 
vizsgálnia az eddigi kifi zetések 
jogszerűségét, illetve megalapo-
zottságát, valamint január elejére 
egy költségcsökkentő programot 
kell előterjesztenie annak érdeké-
ben, hogy a szövetség májusra sta-
bil működésű legyen. A pénzügyi 
biztos kiemelte: a kormány döntött 
arról, hogy jelentős forrást, 
nagyságrendileg több mint 900 
ezer eurónak megfelelő, 300 millió 
forintot biztosít az ökövívó-szövet-
ség további működéséhez, illetve 
az ifj úsági világbajnoksággal 
összefüggő költségek biztosításá-
ra. Erdei Zsolt, a MÖSZ elnöke a 
megnövekedett szervezési költ-
ségeket illetően arra hívta fel a fi -
gyelmet, hogy a vb megrendezése 
Budapesten többe került, mint az 
eredetileg kijelölt Győrben, illetve, 
hogy a sportági világszervezet, az 
AIBA is fellépett további követelé-
sekkel – például a szervezőknek 
két ringet kellett megvásárolniuk 
a nemzetközi szövetség szponzo-
rától, amelyekre nem volt szüksé-
gük. A vártnál kisebb bevételeket 
azzal indokolta, hogy az előzete-
sen bejelentkezett 81 ország 500 
versenyzője helyett csak 63 ország 
361 ökölvívója jött el Budapestre. 
A jövőt illetően az elnök úgy látja, 
hogy a szövetség működésében is 
vannak jelenleg olyan kiadások, 
amelyek nem szükségesek, ezért 
azok elhagyásával is lehet javítani 
a MÖSZ anyagi helyzetén.
 
Japán csapattal játszik
a Real Madrid
A japán Kashima Antlers 3-2-re 
legyőzte a mexikói Guadalajarát a 
labdarúgó-klubvilágbajnokságon, 
ezért a szerdai elődöntőben farkasz-
szemet nézhet az európai Bajnokok 
Ligájában címvédő Real Madriddal. 
A másik ágon a házigazda Egye-
sült Arab Emírségeket képviselő 
al-Ain 3-0-ra legyőzte a tunéziai 
Espérance csapatát, így az argentin 
River Plate együttesével találkozik 
kedden a legjobb négy között.

A HOLLANDOK ELLENI VERESÉG MIATT EB-NEGYEDIKEK LETTEK A PIROS-SÁRGA-KÉK KÉZISEK

Románia lecsúszott a dobogóról

 » „Büszkéknek 
kell lennünk arra 
mit elértünk, 
és a jövőre kell 
gondolnunk. 
Természetesen 
hiányzott Neagu, 
nélküle kevesebb 
gólt szereztünk” 
– mondta Amb-
ros Martín, a 
negyedik helyen 
végzett román vá-
logatott szövet-
ségi kapitánya.

kéknek kell lennünk arra amit elér-
tünk, és a jövőre kell gondolnunk. 
Természetesen hiányzott Neagu, 
nélküle kevesebb gólt szereztünk” – 
mondta. Beállósa, Crina Pintea sze-
rint, ha még pár perc játékidejük lett 
volna sikerülhetett volna kiegyenlíte-
niük, így viszont csak annak örülhet-
nek, hogy a második félidőben bebi-
zonyították, hogy képesek harcolni. 
„Megdolgoztunk ezért a negyedik 
helyért. Több is lehetett volna, de ez 
van, ilyen ez a sportág” – mondta.

Románia mögött az Eb ötödik helye 
a norvégoké lett, miután a helyosztón 
38-29-re legyőzték a svédeket.

Az Oroszország–Franciaország
döntőt csak lapzártánk után rendez-
ték, a torna álomcsapatát viszont már 
előtte kihirdették, a keretben pedig az 
Eb legjobb beállósaként Crina Pintea 
és a ferencvárosi balátlövő Háfra No-
émi is helyet kapott. A 28 éves román 
klasszis különben – saját bejelentése 
alapján – a párizsi Issy együttesétől a 

Győri ETO-hoz igazolt, így a Bajnokok 
Ligája középdöntőjében a Ferencvá-
rossal és a Bukaresti CSM-vel is far-
kasszemet néz majd.

Crina Pintea és Háfra Noémi
az álomcsapatban
Pintea és Háfra mellett a francia ka-
pus, Amandine Leynaud, a monte-
neg rói balszélső, Majda Mehmedo-
vic, a norvég center, Stine Oft edal, a 
német jobbátlövő, Alicia Stolle és a 
spanyol jobbszélső Carmen Martin 
alkotják a párizsi seregszemle All 
Star Teamjét. A torna legjobb védőjé-
nek a holland Kelly Dulfert választot-
ták, míg az Eb legértékesebb játékosa 
(MVP) az orosz Anna Vyakhireva lett.

Ausztriát húzták a magyarok
Magyarország, mint ismeretes, a he-
tedik helyen zárta a kontinenstornát, 
ezért az első kalapból kiemeltként 
várta a hétvégi sorsolást a 2019-es 
világbajnokság selejtezőire. A Japán-
ban rendezendő seregszemlére az út 
Ausztrián keresztül vezet majd, amely 
válogatottal jövőre idegenben talál-
koznak először, hogy után a hazai 
pályán játsszák a visszavágót. Ugyan-
abban az időszakban lesznek még a 
Horvátország–Németország, Dánia–
Svájc, Svédország–Szlovákia, Fehér-
oroszország–Norvégia, Szerbia–Len -
gyelország, Csehország–Monteneg-
ró, Macedónia–Szlovénia és Spanyol-
ország–Izland párharcok. A kilenc 
győztes csatlakozik majd a mostani 
Eb-n elért elődöntős helyével auto-
matikusan vb-részvevő orosz, hol-
land és román csapathoz, a címvédő 
franciákhoz, továbbá a házigazda 
Japán, a dél-amerikai Argentína és 
Brazília, az ázsiai kontinensviadal-
ról jegyet váltott Ausztrália, Kína, 
Kazahsztán és Dél-Korea, továbbá 
az afrikai kontinensről már biztos to-
vábbjutónak számító Angola, Kongó 
és Szenegál válogatottjaihoz. A jövő 
évi vb győztese – az Eb-címvédőhöz 
hasonlóan – kvalifi kál majd az olim-
piára, míg a 2-7. helyezettek további 
két európai együttessel együtt selejte-
zőn vívhatják ki az ötkarikás szerepe-
lést a 2020-as tokiói csúcseseményre.
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I. osztályú garzonlakás eladó Marosvásárhelyen, 
a Kárpátok sétányán. Ára: 34 000 euró. Tel.: 0755-
911482 vagy 0745-330565.

KÜLÖNFÉLE

Eladók német, jó minőségű, bontott fa és műanyag 
termopan ablakok, egy- és kétnyílósok; új bejá-
rati ajtók, teraszajtók többféle méretben, új fa- és 
műanyag ablakok – kedvező áron, Kápolnáson. 
Szállítás megoldható. Árak: 200–2000 lej. www.
szekelyhirdeto.info. Tel.: 0742-630838.

Megreformálják az európai klubtornákat

Az Európai Kézilabda-szövetség (EFH) végrehajtó bizottságának hétvégi ülésén jóváhagyták a 
kontinentális klubtornák rendszerének átalakítását. A módosítások alapján a Bajnokok Ligája 
2020–2021-es idényétől kezdve a férfi  és a női mezőnyben egyaránt két nyolc csapatos csoportban 
kezdik a főtáblás küzdelmeket, selejtezőket pedig nem rendeznek a legrangosabb tornán. A szer-
vezet közleménye alapján az MTI rámutat, hogy két év múlva a nyolcasok első és második helye-
zettjei egyenes ágon jutnak majd tovább a negyeddöntőbe, ahová a harmadik, negyedik, ötödik és 
hatodik helyezettek keresztbejátszás után válthatnak jegyet. A második számú sorozatnak számító 
EHF-kupát Európa Ligára keresztelik. A nőknél nem lesz kiemelés, a háromkörös selejtező végén 
alakul ki a 16 csapatos csoportkör mezőnye. Mind a négy négyes csoportból az első kettő jut a 
negyeddöntőbe. A férfi aknál 12 csapat kiemeltként a csoportkörben kezdi meg szereplését, további 
12 pedig a kétfordulós selejtezőből kerülhet oda. Mind a négy hatcsapatos csoportból az első négy 
helyezett a nyolcaddöntőbe jut, ahol egyenes kieséses rendszerben folytatódnak a küzdelmek.
A BL és az Európa Liga is négyes döntővel zárul, a férfi ak és a nők számára egyaránt. A női mérkőzé-
seket továbbra is hétvégén játsszák, a férfi ak mérkőzései viszont hétköznap lesznek.
A jelenleg Challenge Kupának nevezett harmadik számú sorozatot EHF Kupára keresztelik, és a 
döntőjéig oda-visszavágós alapon, hat forduló után lehet eljutni.
A franciaországi Eb alkalmával, mint ismeretes, Ambros Martín, Románia válogatottjának szövet-
ségi kapitánya, valamint a magyarországi hölgyeket irányító Kim Rasmussen is panaszkodott a 
megterhelő program miatt, és a játékosok egészségi állapotának megóvása érdekében változtatást 
szorgalmaztak az EHF-nél. Kérésük úgy tűnik nyitott fülekre talált, a vezetőtestület ugyanis a párizsi 
ülésén a nemzetközi versenynaptár módosításáról is döntött, hogy így a legjobb kézilabdázók hosz-
szabb szünetet kapjanak. A rendszerint június közepére beütemezett válogatott hetek átkerülnek 
április végére, illetve május elejére, így a játékosoknak többé nem kell selejtezőkön szerepelniük 
a klubidény végét követően. Az európai kézilabdaszezon 2021 tavaszától a férfi  és a női Bajnokok 
Ligája négyes döntőjével zárul, előbbi június közepén, utóbbi május végén lesz. Minden nemzeti 
bajnokságnak legalább egy héttel a BL-torna előtt véget kell érnie.

Kései ébredés. Csak a hajrára lendült játékba Románia a hollandok elleni bronzmeccsen
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A negyedik helyen végzett 
Románia női kézilabda-váloga-
tottja a franciaországi Euró-
pa-bajnokságon. A hollandok 
ellen elveszített bronzmérkő-
zés ellenére Ambros Martín 
szövetségi kapitány szerint 
büszkének kell lenni az elért 
eredményre.

 » VÁSÁRHELYI-NYEMEC RÉKA

R ománia női kézilabda-válo-
gatottja a negyedik helyen 
zárta a Franciaországban 

rendezett Európa-bajnokságot, mi-
után a tegnapi kisdöntőben 24-20-
ra kikapott Hollandiától.

A Cristina Neagut nélkülöző pi-
ros-sárga-kék együttes az oroszok 
ellen 28-22-re elveszített elődöntő 
után katasztrofálisan kezdte a bron-
zéremért zajló tétmeccsét, ezért a 
félidő végén már hét gólos hátrány-
ban találta magát. Ekkor már nehéz 
volt hinni abban, hogy az Ambros 
Martín szövetségi kapitány edzet-
te együttes képes lesz talpra állni, 
mint ahogyan az sem adott okot 
optimizmusra, hogy a szünet után 
a hollandok tovább növelték elő-
nyüket a rengeteg technikai hibát 
vétő romániai együttessel szemben. 
A hajrára viszont rendezte sorait a 
„piros-sárga-kék” alakulat, egymás 
után szerezve a találatokat három 
gólra faragta le hátrányát, de az 
utolsó percekben már nem tudta 
átbillenteni a mérleg nyelvét. Ma-
radt a negyedik hely, miközben a 
legjobb négy között a franciáktól 
27-21 arányú vereséget szenvedett 
hollandok a dobogó harmadik fo-
kán végeztek.

Ambros Martín szerint az első 
félidő gyenge támadójátéka miatt 
bukták el a meccset, ezzel együtt 
szerinte elégedettnek kell lenniük 
a tornán elért eredménnyel. „Büsz-




