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H a a női kézilabda terén az 
utóbbi két világversenyt 
nézzük, akkor most magyar 

szempontból bizakodóknak kell len-
nünk. A németországi világbajnok-
ságon 2017-ben ugyanis a magyar 
csapat csak a 15. helyen végzett (en-
nél rosszabb helyezésük nem volt), a 
tavalyi franciaországi Eb-n viszont 
már a 7. helyet szereztük meg. Ha 

ilyen ütemben fejlődünk, a Japánban 
hét végén kezdődő vb-n már ki sem 
merjük mondani, milyen eredményt 
érhetünk el.

Bizakodásra adhat okot egyrészt 
az is, hogy a korábbi világversenyek-
kel ellentétben idén a válogatott szö-
vetségi kapitánya nem szembesült 
sérüléshullámmal. Az elmúlt évek-
ben ugyanis nemegyszer megtörtént, 
hogy a tornák előtt nem sokkal több 
kulcsjátékosnak kellett kihagynia a 
válogatottat. Másrészt az is, hogy a 
keretet több olyan tehetséges fi atal 

játékos alkotja, aki az elmúlt idő-
szakban az utánpótlás-válogatottak-
kal világversenyt nyert. A 24 év alatti 
átlagéletkorú csapat a torna egyik 
legfi atalabb válogatottját alkotja, 
amely előtt nagy jövő állhat. Ehhez 
persze az is szükséges, hogy Kim 
Rasmussen csapata jó helyezést ér-
jen el és ezzel kivívja a jogot a 2020-
as tokiói olimpián való részvételre.

Fiatal keret

És hogy mennyire fi atal a csapat? 
Jól mutatja, hogy az egykor oszlopos 
tagoknak számító játékosok helyett 
Kim Rasmussen két 21 éves, három 
20 éves mellett a 19 éves irányító Vá-
mos Petrának is lehetőséget adott. 

„Egyáltalán nem számítottam arra, 
hogy tagja leszek a vb-csapatnak – 
mondta a nyár óta a Debrecenben 
játszó Vámos. – Nekem még a másod-
osztályból az elsőbe való váltás is ne-
héz volt, átszokni a tempóra, a fi zikai 
és mentális erőviszonyok megszoká-
sa is megterhelő volt. Aztán az EHF 
Kupa is nagy ugrás volt. Nem gondol-
tam volna, hogy idén sikerül beke-
rülnöm a válogatottba. Amikor Kim 
Rasmussen elmondta, hogy utazom 
a vb-re, nagy szemekkel néztem rá, 
és mondtam: köszönöm. Váratlanul 
ért, kicsit el is érzékenyültem, óriási 
dolog ez számomra!”

A magyarok dán szövetségi kapi-
tánya kapuson kívül minden posztra 
kivitt egy fi atalt, beállóban ráadásul 

Magyar remény, tokiói cél
Japánban november 30. és december 15. között rendezik a 24. női kézilabda-világbajnokságot

• Szombattól két héten keresztül a női kézi-
labdáé a főszerep. A 24. világbajnokságot no-
vember 30. és december 15. között a felkelő nap 
országában rendezik. A magyar válogatott Kim 
Rasmussen szövetségi kapitánnyal az élen az 
olimpiai kvalifikáció érdekében igyekszik az első 
hét közé kerülni.

Kim Rasmussen, a magyar válogatott dán szövetségi kapitánya nagyon fiatal kerettel utazott ki az idei világbajnokságra                              ▴ FORRÁS: FACEBOOK/MAGYAR KÉZILABDA-VÁLOGATOTT

Helyszínek 

A világbajnokság mérkőzéseinek Kumamoto régiója ad otthont. Kumamoto 
prefektúrájának központja a Kjúsú-szigeten fekszik. Lakossága öt évvel 
ezelőtt mintegy 750 ezer fő volt. Népszámlálási adatok szerint Kumamoto 
Japán 17. legnépesebb városa. Kumamotóban három csarnokban játsza-
nak: a Park Dome 10 ezer férőhelyes, az Aqua Dome-ba 6400-an férnek 
be, a Kumamoto Prefectural Gymnasium épülete 3400 szurkolót képes 
befogadni. Yatsushiro városában a csarnok 2500, Yamaga településen 
pedig csupán 2100 férőhelyes.

Csoportok

A csoport: Kuba, Angola, Szlovénia, Norvégia, Hollandia, Szerbia.
B csoport: Ausztrália, Brazília, Dél-Korea, Dánia, Franciaország, Németország.
C csoport: Kazahsztán, Szenegál, Spanyolország, Magyarország, Románia, 
Montenegró.
D csoport: Kongói DK, Argentína, Kína, Svédország, Oroszország, Japán.

Nagyon nehéz feladat vár 
Crina Pinteáékra Japánban
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