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A sereghajtó vendégeként
botlott a Hermannstadt
A sereghajtó Chiajna vendégeként 
botlott hétfőn 2-2-es döntetlennel 
a Hermannstadt labdarúgócsapata 
az élvonalbeli bajnokság alsóházi 
rájátszásában. Váratlan eredmény 
született a második forduló záró-
mérkőzésén is, hiszen a Voluntari 
2-1-re legyőzte otthon a Botoșani-t, 
ami helycserét okozott az össze-
tettben. Sikerével az Ilfov megyei 
együttes beérte a szebenieket, 
jobb gólaránya révén pedig meg is 
előzte az ötödik helyen. Az osztá-
lyozót jelentő hatodik helyre szo-
rult Hermannstadt előnye öt pont 
a kieső helyen álló Călărași-sal 
szemben és hat pont a Chiajnához 
képest. Az élen Medgyes (22 pont), 
Iași (20), Dinamo (19) és Botoșani 
(19) a sorrend a playout-ban.
 
Egyenlített a Sportklub
az Erste Liga elődöntőjében
A Csíkszeredai Sportklub jégko-
rongcsapata 5-3-ra legyőzte hétfő 
este az Újpestet az Erste Liga elő-
döntőjének negyedik mérkőzésén, 
így 2-2-re kiegyenlítette az össze-
sített állást az egyik fél negyedik 
sikeréig tartó párharcban. A 
hargitaiak, mint ismeretes, két ide-
genbeli vereséggel kezdtek, majd 
mindkét hazai pályás összecsapá-
sukat megnyerték a magyarországi 
ellenféllel szemben. Szerdán ismét 
az Újpest lesz az ellenfél, majd 
pénteken Csíkszeredában játsza-
nak. „Pozitívan kell felfogni a dol-
gokat, most kezdődik az elődöntő, 
amelyet meg szeretnénk nyerni. 
A tempó jó volt, a csapatban sok 
energia van. Az a fontos, hogy a 
fejek tiszták maradjanak, mert ha 
a fejek a helyükön vannak, akkor 
a láb is megy előre” – nyilatkozta 
Vaclav Novak, a Sportklub veze-
tőedzője. A másik elődöntőből, 
mint ismeretes, már továbbjutott a 
Ferencváros.
 
Debrecenben lesz a 2020-as
rövidpályás gyorskorcsolya-Eb
A Nemzetközi Korcsolyázószövet-
ség (ISU) döntése nyomán Debre-
cen rendezheti 2020-ban a rövid-
pályás gyorskorcsolya-Európa-baj-
nokságot – adta hírül az MTI. A 
kontinensviadalnak január 24. és 
26. között a Főnix Csarnok ad majd 
otthont. Magyarország, mint isme-
retes, idén négy arany-, négy ezüst- 
és egy bronzéremmel minden idők 
legeredményesebb Eb-szereplését 
zárta a hollandiai Dordrechtben.
 
Kilencen érdeklődnek
a női futball-vb rendezéséért
Kilenc ország jelezte szándékát a 
2023-as női labdarúgó-világbajnok-
ság megrendezésére. A nemzetközi 
szövetség (FIFA) beszámolója 
szerint a korábbi hat országhoz 
– Argentínához, Ausztráliához, 
Bolíviához, Kolumbiához, Japán-
hoz és Új-Zélandhoz – csatlakozva 
a két Korea közösen, Brazília, 
valamint a Dél-afrikai Köztársaság 
száll be a versengésbe. A jelentke-
zők április 16-ig erősíthetik meg 
rendezési szándékukat, majd a 
pályázatokat október 4-ig kell eljut-
tatni a FIFA-hoz. A helyszínről 2020 
márciusában dönt a szervezet. Idén 
Franciaországban rendezik a női 
vb-t június 7. és július 7. között.

LÉLEKTANI ELŐNYT HARCOLNA KI MAGYARORSZÁG VÁLOGATOTTJA A SZLOVÁKOK ELLENI EB-SELEJTEZŐN

Felkészült a Rossi-csapat

 » Marco Rossi 
továbbra is a 
taktikára és a 
„lélektanra” 
össz pontosít, 
mert szerinte, ha 
pozitív feszült-
séggel lépnek 
majd pályára, 
akkor valódi 
csapatra jellem-
ző teljesítményt 
tudnak majd 
mutatni.

hazarepülő Németh Krisztiánra és 
Baráth Botondra vártak a hiányta-
lan közös edzés érdekében. Rossi 
hangsúlyozta, hogy ezúttal is az 
aktuális forma volt a döntő szem-
pont a csapat összeállításában, így 
az sem véletlen, hogy Dzsudzsák 
Balázsra is számít. Szerinte bár a 
csapatkapitány az utóbbi hetekben 
nem játszott mérkőzést, most mégis 
jobb állapotba van, mint tavaly no-
vemberben.

A magyar válogatott összeállítá-
sáról már korábban beszámoltunk, 
mint ahogyan arról is, hogy a csapat 
csütörtökön, romániai idő szerint 
21.45-kor a nagyszombati stadion-
ban csap össze Szlovákia legjobbja-
ival, hogy utána vasárnap 19 órakor 
Budapesten fogadja a világbajnoki 
ezüstérmes Horvátországot az E se-
lejtezőcsoportban. Rossi emlékezte-
tett rá, hogy szerinte egy a szlovákok 
elleni pozitív kezdés a horvátok el-
leni összecsapásra is kellő „töltetet” 
adhat tanítványainak, ugyanakkor 
bár hat pont megszerzését célozza, 
kettővel sem lenne csalódott.

A szakmai stábbal kidolgozott tak-
tikájáról értelemszerűen nem beszélt 
a sajtótájékoztatón, azt viszont kö-
zölte: alaposan kielemezték a szlová-
kokat – akiket október óta a cseh Pa-
vel Hapal irányít –, így tudják, hogy 
mire számíthatnak az ellenféltől. 
Elmondása alapján ezért nem is kon-
zultált a Hertha BSC-nél két szlovák 
válogatott labdarúgót is edző Dárdai 
Pállal. Rossi amúgy jómaga is ismeri 
a szlovák labdarúgást, hiszen mielőtt 
a magyar válogatott szövetségi ka-
pitánya lett, épp a dunaszerdahelyi 
együttest edzette. Tény viszont az is, 
hogy a válogatott keretét szinte teljes 

egészében külföldi bajnokságokban 
szereplő játékosok alkotják. Egyebek 
mellett az angol, az olasz, a német és 
az orosz ligák vannak képviselve a 
Hapal által összeállított listán.

A sajtótájékoztatón a magyar vá-
logatott védője, a görögországi Arisz 
Szalonikiben játszó Korhut Mihály 
is jelen volt, és elárulta, hogy már 
megkapták a videót arról, hogy játé-
kosokra bontva kitől mire számíthat-
nak. Szerinte a szokásosnál rövidebb 
ideig tartó közös felkészülés kihívást 
jelent majd a felkészülés szempont-
jából, ugyanakkor Rossihoz hason-
lóan ő is fontosnak tartaná, hogy 
győzelemmel kezdjék a sorozatot. 
„Sokan mondják, hogy nem túl jó a 
sorsolásunk, mert idegenben kez-
dünk, majd utána a vb-ezüstérmes 
horvátokkal játszunk. Szerintem 
lehetne jobb is, rosszabb is, nem 
szabad ezzel foglalkoznunk. Bízom 
benne, hogy jó lesz a rajt, és önbiza-
lommal telve készülhetünk a további 
meccsekre” – fogalmazott.

A horvátok amúgy szintén csütör-
tökön kezdenek, de ők hazai pályán, 
Azerbajdzsán ellen lépnek pályára az 
E csoportban. Az első körben Wales 
lesz szabadnapos. Csütörtökön kezd 
a C, a G és az I csoport is, utóbbiban 
a Belgium–Oroszország összecsapás 
lesz a slágermeccs. Másnap az A, B és 
H csoportok mezőnye lép pályára az 
első fordulóban, hogy aztán szomba-
ton a D, F és J csoportok is pályate-
ret kapjanak. Románia is ekkor kezd 
Svédország vendégeként az F hatos-
ban. A tíz selejtezőcsoportból az első 
két helyezettek egyenes ágon jegyet 
váltanak a jövő évi kontinensviadal-
ra, amelynek Bukarest és Budapest is 
társházigazdája lesz.

Úttörő. Cristina Neagu a világon az első, akit az IHF-nél négyszer is az év legjobbjának választottak
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Felkészült a szlovákokból 
Magyarország labdarúgó-vá-
logatottjának a szakvezeté-
se, Marco Rossi szövetségi 
kapitány pedig játékosaihoz 
hasonlóan fontosnak tartaná, 
hogy sikerrel kezdjék a 2020-as 
Európa-bajnokság selejtezőso-
rozatát. Csütörtöki ellenfelük 
keretét többnyire külföldi 
bajnokságban szereplő játéko-
sok alkotják, legyőzésük pedig 
lélektani előnyt jelenthet a 
horvátok elleni folytatásra.

 » KRÓNIKA

„Ó riási lélektani előnyt 
jelentene, ha jól tud-
nánk kezdeni Szlová-

kia ellen” – mondta Marco Rossi, 
Magyarország férfi  labdarúgó-vá-
logatottjának szövetségi kapitá-
nya a 2020-as Európa-bajnokság 
csoportselejtezőjének rajtja előtt. 
Az első két fordulóban rájuk váró 
összecsapásokat felvezető sajtótá-
jékoztatóján kiemelte: továbbra is 
a taktikára és a „lélektanra” össz-
pontosít, mert szerinte, ha pozitív 
feszültséggel lépnek majd pályára, 
és nem hagyják magukat nyomás 
alá helyezni, akkor valódi csapat-
ra jellemző teljesítményt tudnak 
majd mutatni.

A Telkiben zajló összetartásra 
hétfőn érkezett meg Kádár Tamás 
és Szoboszlai Dominik, így a ko-
rábban meghívott játékosok közül 
már csak az Egyesült Államokból 

 » V. NY. R.

C ristina Neagu lett a 2018-as esz-
tendő legjobb női kézilabdázója 

a sportág nemzetközi szövetségénél 
(IHF), ezáltal pedig a román válo-
gatott balátlövője lett a világon az 
első, aki négy alkalommal is kiérde-
melte ezt az elismerést. A Bukaresti 
CSM klasszisa korábban a 2010-es, 
a 2015-ös és 2016-os idényben mu-
tatott teljesítménye révén viselhette 
ezt a címet. Az IHF tavaly a beérke-
zett szavazatszámok elégtelenségére 
hivatkozva nem hirdetett győztest, 
most viszont hivatalos honlapjukon 
tegnap bejelentették az idei sza-
vazás sporttörténetet író eredmé-
nyét. A közlemény emlékeztetett 
rá, hogy Neagu 2018-ban Bajnokok 
Ligája-bronzérmes lett a Bukaresti 
CSM-vel, majd a franciaországi Eu-
rópa-bajnokságon elődöntőbe jutott 
román válogatott színeiben 237 ta-
lálatot szerezve megdöntötte a kon-
tinensviadalok góllövő-ranglistáját 
addig vezető Farkas Ágnes rekord-
ját. Ez a kontinensviadal ugyanak-
kor szerencsétlen is volt a 30 éves 
klasszis számára, hiszen a magyarok 
elleni meccsen megsérült. Megmű-
tötték, azóta pedig a felépüléséért 

küzd. Közösségi oldalán Neagu úgy 
fogalmazott, hogy az IHF elismeré-
se motivációt jelent számára ahhoz, 
hogy nyáron még erősebben térjen 
vissza a pályára. „Ez egy hihetet-
len eredmény, de nemcsak nekem, 
hanem az egész romániai kézilab-

dasport számára” – írta, köszönetet 
mondva a szavazatokért.

A férfi mezőnyből amúgy a Paris 
Saint-Germaint erősítő Mikkel Han-
selt választották az év legjobbjának. 
Ő pályafutása során harmadik alka-
lommal érdemelte ki ezt a címet.

Cristina Neagu a világ legjobbja az IHF-nél

 » Közösségi 
oldalán Neagu 
úgy fogalma-
zott, hogy az 
IHF elismerése 
motivációt jelent 
számára.




