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Jól fest a jövő
Ha a magyar női kézilabda-válogatott 15–20 évvel ezelőtt 
nem jutott be legalább az elődöntőbe, a szurkoló már 
kudarcként élte meg. Mert a válogatott igencsak elké-
nyeztetett minket. Még 2005-ben is bronzérmet nyert 
az oroszországi világbajnokságon. Sőt a norvég – azóta 
súlyos betegségben elhunyt – edzővel, Karl Erik Böhn-
nel Szerbiában is jó eredményt ért el: hat évvel ezelőtt 
bronzzal tért vissza az Eb-ről. Csakhogy utána kezdődött 
a mélyrepülés. A hazai rendezésű Eb-n még 6. helyen 
végeztünk, két évvel később viszont már 12. helyen. 
Közben kihagytunk egy olimpiát, 2015-ben a vb-n 11., 
2017-ben 15. helyen végeztünk. Szóval az utóbbi időben 
nem igazán tudtunk izgulni a lányokért.

Idén, a franciaországi Európa-bajnokság előtt szintén 
nem nekünk állt a zászló. A válogatottságról korábban 
lemondott Görbicz Anita mellett számos játékos került ki 
a keretből: Bódi pihenőt kért, Tomori, Kisfaludy, Klivinyi 
és Triscsuk megsérült, Hornyák, Szekeres, Zácsik és Szu-
csánszky pedig családalapítás, babavárás miatt maradt 
ki az utazók közül. Ilyen körülmények között mindenki 
a futottak még kategóriába sorolta a magyarokat, a 

szakemberek és a szurkolók sem vártak sokat a lányok-
tól. Csak jussunk tovább a csoportból – mondták többen 
is. Ha a horvátokat kiütjük és a középdöntőbe kerülünk, 
elégedettek lehetünk – vélték mások.

Ehhez képest kisebb csoda történt. A lányok kimagas-
lóan teljesítettek. Mondom ezt annak ellenére, hogy Ko-
vacsics Anikóék nemhogy az elődöntőbe nem kerültek be, 
de még helyosztót sem játszottak. Teljesítményük mégis 
megsüvegelendő. A kötelezőt hozták, hiszen a horvátokat 
megverték, ezenkívül az Eb-re gyengébb csapattal érke-
zett spanyolokat viszonylag simán, a jó játékerőt képviselő 
németeket eggyel, a Neaguval felállt románokat, az örök 
ellenfelet pedig kettővel verték. A mérleg tehát négy győ-
zelem és csupán két vereség, ahogyan a norvégoknak és a 
románoknak is. Igaz, ez nekünk a hetedik helyet jelentette, 
a románoknak viszont az elődöntőt.

De nem is az eredmények voltak figyelemre méltók, 
pontosabban nem csak azok. A lényeg a mutatott játékon, 
a hozzáálláson volt. A lányok bebizonyították, hogy vert 
helyzetből is fel tudnak állni (kivételt a norvégok elleni 
fiaskó jelentett), kiélezett helyzetben is tudnak koncent-
rálni. És a pozitívumok tovább sorjáznak. Nem is oly rég 
még azon szomorkodtunk, hogy a „nagyok” kiesése után 
nincs utánpótlás. Nos, az U21-esek idén bebizonyították, 
hogy igenis van: a debreceni vb-t a magyarok nyerték. 
Abból a csapatból pedig hárman Franciaországban is 
kitettek magukért, elsősorban Háfra Noémi (aki betöré-
seivel, átlövéseivel helyenként már most világklasszis 

teljesítményt nyújtott), de Tóvízi Petra és Lakatos Rita sem 
játszott rosszul. A másik pozitívum egyértelműen az edző. 
Kim Rasmussen bebizonyította, hogy nem véletlenül nyert 
BL-t a Bukaresti CSM-mel és vezette kétszer is vb-elődön-

tőbe a lengyel női válogatottat. A dán szakember 2016-os 
kinevezése óta folyamatosan sérüléshullámmal küzd, 
sosem áll rendelkezésére a legjobb keret. Franciaországba 
a fentebb említett nyolc alapember nélkül utazott ki, ennek 
ellenére egy kiválóan küzdő csapatot formált, ráadásul 
úgy, hogy a keretbe a szokásos 4–5 átlövő helyett csak 
kettőt nevezhetett. Bizakodásra adhat okot az is, hogy a 
korábbi világversenyekkel ellentétben a csapat az utolsó 
meccsre nem esett össze, fizikálisan és mentálisan is 
bírta a végjátékot. Vagyis mindezeket figyelembe véve úgy 
tűnik, a jövő jól fest.

Az Eb-n elért viszonylag jó helyezéssel a magyar 
csapat kiemeltként szerepelt a jövő decemberi kumamo-
tói világbajnokság előtti sorsolásnál. A vb-re való kijutás 
pedig egy ottani jó szerepléssel megspékelve az olimpiai 
részvétel előszobáját jelentheti. Egy szó, mint száz, a 

megfiatalított, rutintalan, utolsó pillanatban összeállt 
kerettel elért siker örömmel tölthet el. Még akkor is, ha 
a kérdés sokakban ott motoszkálhat: mi lett volna, ha a 
legjobb kerettel utazunk a tornára? 

Nekem csupán egy hiányérzetem maradt: jobb lett 
volna a románokat nem kettővel, hanem hárommal verni, 
mert akkor hamarabb megvehették volna a repülőjegyü-
ket Bukarestbe. De hát ne legyünk telhetetlenek!

• J E G Y Z E T  

т  Folytatás a  I I .  o ldalról

Név  Ország Mérkőzés Gólok Dobás Százalék
1. Katarina Krpez Slezak Szerbia 6 50 70 71
2. Eliza Buceschi Románia 8 45 67 67
3. Cristina Neagu Románia 6 44 82 54
4. Anna Vjahireva Oroszország 8 43 66 65
5. Estelle Nze Minko Franciaország 8 38 46 83

• A  L E G J O B B  G Ó L S Z E R Z Ő K

Név  Ország Mérkőzés Védések Dobás Százalék
1. Silje Solberg Norvégia 7 45 112 40
2. Laura Glauser Franciaroszág 8 41 114 36
3. Amandine Leynaud Franciaország 8 60 165 36
4. Katrine Lunde Norvégia 7 57 160 36
5. Bíró Blanka Magyarország 6 45 136 33

• A LEGJOBB KAPUSOK

Név  Ország Mérkőzés Pont Gól Gólpassz
1. Anna Vjahireva Oroszország 8 84 43 41
2. Cristina Neagu Románia 6 67 44 23
3. Stine Bredal Oftedal Norvégia 7 66 33 33
4. Milena Rajcevic Montenegró 6 60 21 39
5. Katarina Krpez Slezak Szerbia 6 58 50 8

• K A N A D A I  T Á B L Á Z A T  ( G Ó L + G Ó L P A S S Z )

A magyar–román összecsapást kö-
vetően mindkét ország szövetségi ka-
pitánya, Kim Rasmussen és Ambros 
Martín is kifakadt, a túlterhelés miatt 
gyors megoldást követelve – kérdés, 
hogy megértő fülekre találnak-e.

Románia remekül vágott neki az 
Eb-nek, három győzelmet jegyzett a 
csoportkörben, a címvédő norvégo-
kat kitűnő játékkal verte. A közép-
döntőben mintha már kiismerték 
volna az együttes játékát, a lányok 
pedig nem voltak képesek az újítás-
ra. Jött a hollandok elleni vereség, 
a spanyolokkal szembeni kiizzadt 
diadal, valamint a magyarok elleni 
elveszített meccs. Ez mégis elégsé-
ges volt a legjobb négybe jutáshoz. 
Itt azonban már szinte esélye sem 
volt a kulcsjátékosát elveszített 
gárdának arra, hogy beleszóljon az 

oroszok, majd a hollandok dolgába. 
A negyedik helyen zárt, ami a jelen-
legi állapotokat tekintve talán a ma-
ximumot jelenti.

Magyarországnak minden negatí-
vum összejött az Eb felvezetéseként. 
Majdnem egy keretre való kézilabdá-
zó maradt otthon, ki sérülés miatt, ki 
pedig anyai örömök elé néz. Nem volt 
tehát teljesen derűs Kim Rasmussen 
szövetségi kapitány. Többen tartottak 
attól, hogy a fi atal együttes leszerepel 
a tornán, már szinte borítékolták a 
lebőgést. A csajok azonban megmu-
tatták, hogy van bennük tartás, és ra-

gyogó csapatszellemmel, egymásért 
küzdve ugyanannyi győzelmet értek 
el, mint a románok. Az eredmények 
viszont úgy alakultak, hogy nem le-
hettek ott a legjobb négy között – a 
hetedik pozíció lett az övék.

Először trónon a franciák

Az új Európa-bajnok a házigazda lett. 
A világbajnok a nyitómeccsen és a 
fi náléban is az olimpiai bajnok orosz 
csapattal küzdött meg. A csoportban 
Franciaország vereséget szenvedett, 
de a fi náléban visszavágott Oroszor-
szágnak. A torna legnagyobb veszte-
se Norvégia volt, a skandináv csapat 
nem tudta megvédeni címét, sőt a 
románokkal szembeni kisiklással az 
elődöntőről is lemaradt.

Az Eb-k történetében először kel-
lett elhalasztani egy egész verseny-
napot, a francia tüntetések miatt a 
rendfenntartók nem tudták garantál-
ni a csapatok, a hivatalos személyek, 
a nézőközönség biztonságát, így a 
versenybizottság egy nappal eltolta a 
középdöntő egyik játéknapját: a szün-
nap helyett rendezték a mérkőzéseket.

A franciák győzelmükkel már ott 
vannak a tokiói olimpián, az oro-

szok, a hollandok és a románok pe-
dig kivívták a soron következő 
kumamotói világbajnokságon való 
részvételt. A 2020-as Európa-bajnok-
ságot két ország, Dánia és Norvégia 
rendezi majd.

2018-as női kézilabda 
Európa-bajnokság

Elődöntők: Oroszország–Ro-

mánia 28–22, Hollandia–

Franciaország 21–27. Az 5. 
helyért: Norvégia–Svédország 

38–29. Kisdöntő: Románia–Hol-
landia 20–24. Döntő: Oroszor-

szág–Franciaország 21–24.

Crina Pintea Párizsban jelentette 
be, hogy a Győri ETO-nál folytatja 
pályafutását

Háfra Noémi balátlövőt beválasztották az Eb csapatába   ▴  FORRÁS: MTI




