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Hazai diadal, újításért kiáltó sérülések
A franciák sikerével ért véget a 2018-as női kézilabda Európa-bajnokság
• Keretbe foglalták a 
2018-as női kézilabda 
Európa-bajnokságot. A 
franciaországi tornán a 
nyitómeccset a házigaz-
dák és az oroszok játszot-
ták – ez volt a párosítás 
az utolsó összecsapáson 
is, a döntőben. Mindkét 
nagyhatalom vitrinjéből 
hiányzott az Eb-trófea. A 
magyar és a román válo-
gatott is ott volt a konti-
nensviadalon, mindkettő 
az élbolyban zárt. A torna 
hozta azt, ami elvárható 
volt: izgalmakat, buká-
sokat, jó mérkőzéseket, 
valamint néhány gondola-
tot a reform kapcsán.

Az Európa-bajnok francia 
válogatott
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Ugyanaz a tizenhat válogatott 
jutott ki az idei női kézilabda 
Európa-bajnokságra, mint 

két évvel ezelőtt. A 2016-ost Svéd-
országban rendezték, és a norvégok 
sikerével zárult. 2018-ban november 
29-étől december 16-áig a tizenhar-
madik kontinenstornát rendezték, 
öt helyszínen játszották a találko-
zókat: a csoportmérkőzéseket és a 
középdöntőket Brestben, Montbéli-

ard-ban, Nancyban és Nantes-ban, 
az elődöntőt és a döntőt pedig Pá-
rizsban.

Nagyon sok párharcot zsúfoltak 
be a valamivel több mint három hét-
be: összesen 47 találkozót rendez-
tek, az utolsó körbe bejutott gárdák-

nak pedig nyolcszor kellett pályára 
lépniük – és nem számoltuk bele az 
utazásokat, edzéseket. Ezzel szem-
ben a 2012-es labdarúgó Európa-baj-
nokságon, amelynek Lengyelország 
és Ukrajna volt a házigazdája, a rajt-
nál szintén tizenhat válogatott volt 
(azért nem a legutóbbi focis példát 
hozzuk fel, mert ott már népesebb, 

24 csapatos volt a mezőny), össze-
sen 31 mérkőzést rendeztek, szinte 
egy hónapon keresztül rúgták a já-

tékszert, az Eb-győztesnek pedig hat 
mérkőzést kellett abszolválnia.

Bár a két sportágat nehéz össze-
hasonlítani, és nem is szükséges, az 
könnyen kiderül, hogy a nemzetkö-
zi kézilabdatornák szervezőinek el 
kell gondolkodniuk a reformon. Fő-
leg azért, mert a játékosok éves ter-
helését követően jön az Európa- vagy 
világbajnokság. Az eredménykény-
szer alatt lévő topjátékosoknak egy 
olyan rendezvényre kell újból for-
mába lendülniük, amelyen majdnem 
minden második nap éles mérkőzést 
kell játszaniuk.

Az Európai Kézilabda-szövetség 
(EHF) vezetőinek fi gyelmét a romá-
nok sztárjának, Cristina Neagunak a 
sérülése nem kerülhette el. 
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Nagy felháborodás Neagu kihagyása miatt 

A középdöntős küzdelmek lejárta után az EHF voksolásra hívta a szurkoló-
kat, akik posztonként öt játékosból választhatták ki a legjobbat. Megle-
petésre a balátlövők közül kimaradt Cristina Neagu, aki a magyarok elleni 
meccsen súlyos térdsérülést szenvedett. A világ legjobbjának háromszor 
is megválasztott balátlövő a francia tornán megdöntötte Farkas Ágnes 
2004 óta álló rekordját, így már ő vezeti az Eb-k összevont góllövőlistáját. 
A román szurkolók elárasztották az EHF közösségi csatornáit, elégedetlen-
ségüknek adva hangot, amiért a végül negyedik helyen végzett csapatból 
csupán a legjobbak közé bekerült Crina Pintea beállóra, illetve Gabriela 
Perianu védőre lehetett voksolni. Hiányolták, hogy a kapusoknál nem 
nevezték Denisa Dedut vagy Julia Dumanszkát, mint ahogy a góllövőlista 
második helyén végzett Eliza Buceschi jobbátlövőt sem. A magyar váloga-
tott játékosai közül Schatzl Nadine-ra és Háfra Noémire lehetett szavazni, 
végül utóbbi be is került az All Star csapatba. A voksolás eredményében 40 
százalékos súllyal vették figyelembe a szurkolók szavazatait és 60 száza-
lékkal a szakértők véleményét.

A 2018-as Eb álomcsapata

Kapus: Amandine Leynaud (Franciaország)
Balszélső:  Majda Mehmedovic (Montenegró)
Balátlövő: Háfra Noémi (Magyarország)
Irányító: Stine Bredal Oftedal (Norvégia)
Jobbátlövő: Alicia Stolle (Németország)
Jobbszélső: Carmen Martín (Spanyolország)
Beálló: Crina Pintea (Románia)
A torna legjobb játékosa (MVP): Anna Vjahireva (Oroszország)

Az Eb végeredménye

1. Franciaország

2. Oroszország
3. Hollandia

4. Románia
5. Norvégia
6. Svédország
7. Magyarország
8. Dánia
9. Montenegró
10. Németország
11. Szerbia
12. Spanyolország
13. Szlovénia
14. Lengyelország
15. Csehország
16. Horvátország

Fél évre dőlt ki a sorból Románia legjobbja, Cristina Neagu




