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ÖTKARIKÁS SELEJTEZŐT ÉRŐ HELYEN VÉGEZNÉNEK A MAGYAROK A FÉRFI KÉZI-VB-N

Olimpiai álmok magyar irányítással

A magyar válogatott az erősebbnek tartott Szlovénia legyőzésével jutottak ki a vb-re

Ma kezdődik a dán–német közös 
rendezésű férfi  kézilabda-világbaj-
nokság, amelyen a magyar váloga-
tott az olimpiai selejtezőt érő első 
hét hely egyikén végezne.

 » SOMOGYI BOTOND

A tokiói olimpiai selejtezőre való kiju-
tás céljával vág neki a magyar válo-
gatott a dán–német rendezésű férfi  

kézilabda-világbajnokságnak. A január 
10–27. között zajló tornán a Csoknyai–Ma-
tic edzőpáros által vezetett csapat az első 
hét közé szeretne jutni.

Milyen jó, hogy immár nem idegen 
nyelven, hanem magyarul beszélünk az 
időkérések alkalmával, és természetesen 
az edzések is magyar nyelven zajlanak – 
nyilatkozta több játékos is tavaly ősszel, 
miután a magyar kézilabda-válogatott 
élére Csoknyai Istvánt és Vladan Maticsot 
nevezte ki a szakszövetség. Nem csoda, 
hiszen a csapat élén 2014 óta csak külföldi 
szakember dolgozott. Mocsai Lajos után 
ugyanis a rossz emlékű Talant Dujsebajev 
ült le a kispadra, őt a spanyol Xavi Sabate 
követte, majd a szerb származású Ljubo-
mir Vranjes következett, aki Dujsebajev-
hez hasonlóan nem tudott maradandót 
alkotni. Kérdés azonban, a magyar nyelv 
elég lesz-e ahhoz, hogy Lékai Máté és tár-
sai sikeres vb-t tudjanak maguk mögött. 
A néhány hónapja kinevezett Csoknyai Ist-
ván – Vladan Maticcsal párban – ugyanis 
a 2009–2010-es idényben már bizonyítha-
tott volna a magyar válogatottnál, akkor 
azonban nem sikerült. Őszi kinevezését 
követően Csoknyai így nyilatkozott: „Volt 
már részem a válogatott irányításában, 
azonban most már sokkal tapasztaltabb, 
rutinosabb edző vagyok. De nem lesz egy-
szerű, az biztos.”

Hogy a magyar nyelv mennyire jelent-
het előnyt a férfi  kézilabda-válogatott 
teljesítményének előmenetelében, nehéz 
megmondani. Ha azt nézzük, hogy a nők 
Karl Erik Böhnnel néhány éve milyen jó 
eredményt értek el, vagy hogy a decem-
beri Eb-n Kim Rasmussen tanítványai egy 
emberként küzdöttek angol nyelvű uta-
sítások mellett s vívták ki a szakma és a 
szurkolók elismerését, akkor azt kell mon-
danunk, nincs különösebb jelentősége. 
Ha pedig a néhány napja lejátszott dániai 
felkészülési mérkőzést tekintjük alapnak, 
ahol a magyar válogatott minden terüle-
ten teljes mértékben alulmúlta önmagát 
és méretes zakót kapott az olimpiai bajnok 
dánoktól (33-19), akkor viccesen még az is 
kijelenthető, hogy a magyar nyelv kissé 
összezavarta a fi úkat. Igaz, vasárnap már 
visszavágtak a piros-fehér-zöldek: 28-25-re 
legyőzték a skandinávokat az Odensében 
rendezett felkészülési mérkőzésen.

Természetesen egy-két barátságos mér-
kőzésből nem kell messzemenő követ-
keztetést levonni. A magyar–szerb veze-

tőpáros előtt csupán egy cél lebeg, amely 
egyben a szövetség elvárása is: bekerülni 
a legjobb hét csapat közé. Ez az eredmény 
ugyanis lehetővé tenné, hogy a válogatott 
részt vegyen az olimpiai selejtezőn.

Szerencsés sorsolás
A lehetőség adott, ugyanis a sorsolás ez-
úttal a magyar csapat számára rendkívül 
szerencsésen alakult. Bánhidiék a négy 
csoport közül talán a legkönnyebb hatos-
ba kerültek: az Eb-ezüstérmes svédeken 
kívül, akik a csoport nagy favoritjai, nincs 
más európai együttes. A válogatott Egyip-
tommal, Katarral, Argentínával és Ango-
lával együtt a koppenhágai D csoportban 
szerepel. A D-vel ellentétben viszont az A 
jelű hatost akár a „halálcsoport” jelzővel 
is lehet illetni: a franciák mellett nehéz 
megjósolni, mely csapatok jutnak tovább 
a még Oroszországot, Németországot, 
Szerbiát, Brazíliát és Dél-Koreát felvo-
nultató csoportból. A hatosokból a leg-
jobb három jut tovább, és a középdöntős 
csoportok első két-két helyezettje alkotja 
majd a legjobb négy mezőnyét. Tovább-

jutás esetén a középdöntőben a magyar 
válogatott a dániai Herningben játssza 
mérkőzéseit. Ha a papírformát nézzük, a 
magyarok a svédeken kívül a többi együt-
test legyőzhetik, a középdöntőben pedig 
a C csoport továbbjutóival kerülnek ösz-
sze, ahol valószínűleg a norvégokon és a 
dánokon kívül a harmadikat szintén meg-
verhetik (a hatost Ausztria, Tunézia, Chile 
és Szaúd-Arábia egészíti ki). Így lehetőség 
volna a 7. helyért játszani.

Persze a képlet nem ilyen egyszerű. Már 
az első, pénteki meccsen jó teljesítményt 
kell nyújtani a dél-amerikai bajnok ellen. 
Valószínűleg az egyiptomiak elleni küzde-

lem sem lefutott, ugyanis az észak-afrikai 
gárda kispadján az a David Davis ül, aki 
a magyar bajnokságban a Veszprémet irá-
nyítja. És ne feledkezzünk meg Katarról 
sem, amely négy évvel ezelőtt ezüstérmet 
szerzett a hazai rendezésű vb-n: csupán 
az olimpiai és Európa-bajnok franciák 
tudták megállítani a döntőben.

Optimizmus felsőfokon
Csoknyai István optimizmusára minden-
esetre nem lehet panasz. „Legfőbb célunk, 
hogy minden ellenfelünkkel szemben reá-
lis esélyünk legyen a győzelemre. Ami az 
egész tornát illeti, az is fontos, hogy az 
összes mérkőzésünkön jól használjuk ki 
az erősségeinket. Reméljük, kilenc vagy 
tíz meccset játszhatunk” – nyilatkozta a 
kapitány a nemzetközi szövetség (IHF) 
honlapján. A kilenc mérkőzés azt jelen-
tené, hogy az öt csoportmeccs és a három 
középdöntős összecsapás mellett a válo-
gatott a 7. helyért játszana, a tíz pedig az 
elődöntőbe kerülést.

A keretben szereplő játékosok egyéb-
ként képesek volnának a kiugró ered-
ményre. Emlékezhetünk a selejtezős 
párharcra, amikor – Vranjes vezetésével 
ugyan, de – Mikler Roliék a sokkal jobb 
játékerőt képviselő Szlovéniát ütötték el a 
vb-szerepléstől. A fi atal játékosok – Bóka, 
Hornyák, Juhász, Bánhidi, Bodó, Ligetvári 
– mellett a tapasztalat és rutin is jelen van 
a csapatban Schuch, Császár, valamint a 
válogatottba nemrég visszatért Ilyés Fe-
renc vagy éppen Nagy László által. A kér-
dés csak az, hogy a szlovénok elleni kiváló 
játékot meg tudják-e ismételni a csütörtö-
kön kezdődő vb-n.
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„Minimum a 7. hely” az elvárás

Kocsis Máté, a Magyar Kézilabda-szövet-
ség elnöke a kedden tartott sajtótájékoz-
tatón úgy fogalmazott, a legjobb hét közé 
jutás a minimális elvárás. „A végső cél 
természetesen az olimpia, a világbajnok-
ság pedig egy nagyszerű lehetőség arra, 
hogy ehhez közelebb kerüljünk” – mond-
ta Kocsis Máté. Csoknyai István szövet-
ségi kapitány szerint egyáltalán nem 
könnyű a csoportjuk, hiszen – Angolát 
kivéve – öt csapat pályázik az első három 
helyre, ezért a továbbjutáshoz megfelelő 
forma és szerencse is kell. Vladan Matics 
szerint kulcskérdés lesz, miként tudnak 
regenerálódni a játékosok az első hét 
alatt és után, mivel hét nap alatt kerül sor 
az öt csoportmérkőzésre.

 Férfi  kézilabda-világbajnokság (január 10–27., Németország és Dánia)

Csoportbeosztás, A csoport (Berlin): Franciaország, Oroszország, Németország, Szerbia, 
Brazília, Dél-Korea. B csoport (München): Spanyolország, Horvátország, Macedónia, 
Izland, Bahrein, Japán. C csoport (Herning): Dánia, Norvégia, Ausztria, Tunézia, Chile, 
Szaúd-Arábia. D csoport (Koppenhága): Svédország, Magyarország, Katar, Argentína, 
Egyiptom, Angola. A magyar válogatott csoportmérkőzései: január 11., 19 óra: Argentí-
na–Magyarország. Január 13., 19 óra: Magyarország–Angola. Január 14., 16.30: Magyar-
ország–Katar. Január 16., 19 óra: Magyarország–Egyiptom. Január 17., 21.30: Svédor-
szág–Magyarország. A mérkőzéseket az M4 Sport televízió közvetíti. 

 »  Bánhidiék a négy csoport 
közül talán a legkönnyebb ha-
tosba kerültek: az Eb-ezüstér-
mes svédeken kívül nincs más 
európai együttes.

 » RÖVIDEN

Liga 1: Tandia szerződést
hosszabbított a Sepsi OSK-val
Miután több hazai klubbal, illetve 
külföldi csapatokkal is hírbe hozták, 
végérvényesen eldőlt, hogy Ibrahima 
Tandia a labdarúgó-Liga 1 negyedik 
helyén álló Sepsiszentgyörgyi Sepsi 
OSK-nál marad. A francia–mali légiós 
újabb egy évre szóló megállapodást 
kötött a háromszékiekkel, ami azt 
jelenti, hogy 2020 júniusáig az Eugen 
Neagoe által irányított Sepsi OSK 
játékosa lesz. Bokor János, a Sepsi 
OSK sportigazgatója megkeresésünkre 
elmondta, a téli átigazolási időszakban 
semmiképp nem válnak meg a csapat 
legtöbb találatát (a Liga 1-ben nyolcat) 
jegyző támadótól, de amennyiben a 
bajnokság befejeztével kérője akad, 
hajlandók tárgyalni a feltételekről, 
amelyek között a francia csatár távoz-
hat a piros-fehérektől. „Célunk tovább-
ra is a felsőházi rájátszásba jutni. Ezért 
is erősítettük meg a megállapodásun-
kat Tandiával, hogy csak ez legyen a 
fejében, a játékra koncentráljon, és ne 
szédítse senki ilyen-olyan ajánlatok-
kal” – nyilatkozta a Sepsi OSK spor-
tigazgatója, aki szerint hamarosan új 
igazolásokról is beszámolnak.
 
A világelső Simon Halep
korán kiesett Sydney-ben
Vereséggel kezdte az új szezont a női 
ranglistán világelső Simona Halep. 
A hosszas sérülés után visszatérő 
román játékos a sydney-i tornán lépett 
pályára, ahol a második fordulóban (a 
nyitókörben nem kellett játszania) 6:4, 
6:4 arányban veszített a hazai közön-
ség előtt versenyző, a világranglistán 
15. helyezett Ashleigh Bartyval szem-
ben. Halep legközelebb jövő héten, 
az év első Grand Slam-tornáján, az 
Australian Openen játszik, ahol nagyon 
nehéz lesz megismételnie tavalyi telje-
sítményét, amikor a döntőig jutott.
 
Erste Liga: alapszakasz-győzelemre
hajt a Sportklub
Utolsó mérkőzéseihez érkezett a 
jégkorong-Erste Liga alapszakasza. Az 
élen jelenleg a Ferencváros áll, előnye 
négy pont a két mérkőzéssel keveseb-
bet játszó Csíkszeredai Sportklubbal 
szemben. A székelyföldi gárdának 
hat meccse van hátra, és ha ezeket 
megnyeri, biztosan alapszakaszgyőz-
tes lesz. A Fradinak négy mérkőzése 
maradt, a hétvégén Gyergyószentmik-
lóson és Brassóban vendégszerepel, és 
ha pontokat veszít, kevesebb szerzett 
ponttal is élre állhat a Sportklub. Utób-
bi egyébként kedden este szétlövéssel 
4-3-ra győzött Gyergyószentmiklóson az 
Erste Liga alapszakaszában.
 
Argentin játékossal erősít
az Imperial Wet
A Proneo Sports internetes portál 
közlése szerint az argentin terem-
labdarúgó, Lucas Francini a Liga 
1-ben bajnoki címre törő Csíkszeredai 
Imperial Wet játékosa lesz. A 27 éves 
sportoló legutóbb a Futsal Mariglia-
no gárdájánál játszott, az olasz Serie 
A2-ben (másodosztály). A Csíkszere-
dai Imperial Wet hétfőn kezdte el a 
felkészülést a tavaszi idényre. A csíki 
klub szombaton és vasárnap részt vesz 
a gyergyószárhegyi Benedek-kupán. 
Itt a szintén élvonalban szereplő FK 
Székelyudvarhely és két másodosztá-
lyos klub, a Marosvásárhelyi VSK és 
a Gyergyószentmiklósi Inter lesznek 
az ellenfelek. A Liga 1 alapszakasza 
január 19-én folytatódik.




