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kettőt is (Tóvízi Petra, Pásztor Noé-
mi). Klujber Katrin és Háfra Noémi 
személyében két fradis átlövő, a két 
szélen pedig Márton Gréta és Falu-
végi Dorottya képviseli a fi atal gene-
rációt. Érdekes módon a kapusoknál 
kimaradt Janurik Kinga, aki helyett 
Rasmussen a debreceni Triff a Ágnes-
nek szavazott bizalmat, a szakember 
pedig meg is indokolta döntését. „Öt 
jó kapusom van, úgyhogy nehéz dön-
tés volt kiválasztani azt a hármat, 
aki utazik. Triff a nyugodt, mindig 
higgadt a kapuban. Jól védi a könnyű 
lövéseket, ami fontos számunkra, 
mert megpróbáljuk a védelmünket 
úgy felépíteni, hogy sok egyenes 
lövés menjen kapura. Jól meg tudja 
ítélni, hova jön a labda, különösen 
szélről.”

Bizakodó csapat

A női kézilabda-világbajnokság első 
helyezettje közvetlenül kijut a jövő 
évi olimpiai játékokra. A 2–7. helyen 
végző csapatok részt vehetnek a 2020 
tavaszán megrendezendő olimpiai 
selejtezőn. A cél tehát az első hét hely 
egyikének megszerzése, ami rendkí-
vül nehéz, de egyáltalán nem lehe-
tetlen, hiszen ha a nehéz csoportból 

több ponttal jutnánk tovább (ehhez 
a kazahok és a szenegáliak legyőzé-
se mellett szükséges lenne pontrab-

lás a spanyol–román–montenegrói 
hármastól is), akkor a D csoportból 
kapnánk ellenfeleket. Ezek pedig 

viszonylag könnyebbnek ígérkeznek 
(a legyőzhetetlennek tűnő oroszok 
mellett a svéd, japán, kínai vagy 
argentin mindenképp), mint az AB 
ágon lévők, ahol a dán, norvég, fran-
cia, holland és dél-koreai együttesek 
szerepelnek.

A bizakodás ezúttal a lányokon 
is érződött. „Már a felkészülés előtt 
beszéltem több csapattársammal, és 
mindenki nagyon várja a tornát. A 
tavalyi Eb-n is fi atal csapattal vet-
tünk részt, jó emlékeim vannak arról 
a világeseményről, ezért várom ezt 
most annyira. Pozitív vagyok, elin-
dultunk felfelé, és szerintem ezen az 
úton megyünk tovább” – nyilatkozta 
indulás előtt Kovacsics Anikó csapat-
kapitány. 

Hosszú idő után a keretet erősíti 
a Siófokon játszó Tomori Zsuzsa is, 
akinek a szövetségi kapitány kulcs-
szerepet szán. Tomori térdproblémái 
miatt utoljára 2015-ben vett részt 
világversenyen, Japánba egészsé-
gesen, jó formában készült. „Jó tár-
saság alakult ki, mindenki karakán 
a csapatban, fi gyelünk a másikra, 
húzzuk felfelé, ha egy kicsit lent 
van. Mindenki szeretné megmutatni 
a világbajnokságon, milyen játékos, 
és minél előkelőbb helyen végezni. 
Úgyhogy a motivációval nincs prob-
lémánk. Okosan kell játszanunk, 

hiszen apróságokon múlhat, hogy 
milyen helyezést érünk el a csoport-
ban, tovább tudunk-e menni a közép-
döntőbe. De ha minden összejön és 
kis szerencsénk is lesz, akkor ebből 
még nagyon jó eredmény is lehet” – 
mondta a siófoki átlövő.

Gondok az ellenfeleknél

A magyar kerettel ellentétben ezúttal 
a spanyol csapatnál – amely az egyik 
legerősebb ellenfélnek ígérkezik a 
C csoportban – változás történt. Az 
utolsó pillanatban került ki a keret-
ből az egyik meghatározó játékosuk, 
a 31 éves Carmen Martin, aki az ibé-
riai alakulattal 2011-ben vb-bronzot, 
2012-ben olimpiai bronzot, 2008-ban 
és 2014-ben pedig Eb-ezüstöt nyert.

Nem lehet felhőtlenül boldog a 
másik rivális sem. A román váloga-
tottnál ugyanis nagy botrány rob-
bant ki, éppen a Japánba történő 
utazás előtt. A csapat több játékosa 

is megbukott a doppingellenőrzé-
sen. Mindannyian a Brassói Corona 
játékosai, akik a WADA által tiltó-
listán szereplő intravénás lézeres 
kezelésen vettek részt. Az egyik 
bukaresti sportlap által megszellőz-
tetett hírek először három játékosról 
szóltak. Később csak Cristina Laslo 
és Bianca Bazaliu utazását tiltották 
meg, de miután kiderült, hogy az 
egész brassói keret részt vehetett a 
tiltott kezelésen, elővigyázatosság-
ból a román szövetség és Tomas Ry-
de szövetségi kapitány úgy döntött, 

hogy Eliza Buceschi és Daria Bucur 
sem szállhat fel a gépre.

Laslo és társai helyére már koráb-
ban mozgósították Patricia Vizitiut 
és Anca Polocoşert, míg a másik két 
eltiltott helyett csak Elena Dachét 
hívták be. Így a románok csupán 17 
játékossal utaztak a vb-re. A románi-
ai botrány egyébként Montenegróig 
is elért, és a csoportban szereplő 

másik válogatottra is hatással volt. 
A Brassóban légióskodó monteneg-
rói Ivona Pavicsevics kikerült a bal-
káni ország válogatottját irányító 
svéd Per Johansson keretéből – adta 
hírül a montenegrói szövetség hiva-
talos közleményben.

„Az otthon maradt lányokkal 
vagyunk, és reméljük, a helyzet a 
lehető legrövidebb időn belül meg-
oldódik. Tudjuk, hogy a távolból is 
minden energiánkkal támogatnak 
minket” – küldte az üzenetet a ro-
mán válogatott sztárja, Cristina Nea-
gu, aki nemrég tért vissza majdnem 
egyéves kihagyás után. A szurkolók 
emlékezhetnek, Neagu térde a fran-
ciaországi Európa-bajnokság közép-
döntőjében éppen a Magyarország 
elleni mérkőzés 52. percében sérült 
meg. A keresztszalag-szakadást kö-
vetően a román sztár több mint nyolc 
hónap után léphetett újra pályára.

Érmes remények helyett túlélés

A román válogatott néhány héttel 
korábban még v(érmes) reményeket 
dédelgetett. Az utolsó pillanatban 
történt változások azonban teljesen 
átírták az elvárásokat. Legalábbis a 
válogatottat irányító svéd Tomas Ry-
de szerint. Elutazás előtt a szakember 
azt nyilatkozta, hogy most már nem 
az éremszerzés, hanem a túlélés lesz 
a cél. „Beszélnem kell a lányokkal, 
újra kell építenem a csapatot. Tudják 
rólam, hogy sokat dolgozom az edzé-
sek alkalmával, visszafogott vagyok 
az elvárásokat illetően, de most, 
hogy annyi minden történt… Nem 
csupán négy változtatásról van szó, 
hanem négy meghatározó játékosról, 
akikre fontos szerep hárult volna a 
csapatban.” Ryde szeretne a legjobb 
három között végezni csoportjában, 
hogy részt vegyen a középdöntőben, 
de a svéd szakember szerint ez rend-
kívül nehéz lesz. A taktikáról pedig 
annyit elárult, hogy Cristina Neagu-
ra elsősorban támadásban számít, és 
hét a hat ellen próbálnak majd több 
csapat ellen is játszani, mivel jó beál-
lóik vannak. Hogy mindez mire lesz 
elég, az december második hetében 
derül majd ki.

Dedu: Nem tudják bizonyítani! 

„Ez az első doppingügy, amellyel szövetségünk szembesül. Ilyen téren 
még semmilyen tapasztalatunk nincs, tájékozódnunk kellett ebben az ügy-
ben. Egyébként világszinten is megoszlanak a vélemények ezzel kapcsolat-
ban. Ahogy én tudom, ezt a fajta orvosi beavatkozást nem lehet bebizonyí-
tani. A nemzetközi doppingellenőrző bizottság, a WADA mégis elindította 
a vizsgálati eljárást. Az Instagramon ugyanis megjelentek képek az orvosi 
eljárásról. Minden innen indult. A lányok nem tudták, mit tettek egészen 
addig, amíg értesítettem őket a hozzám befutott információk alapján. 
Korábban hasonló helyzetben volt az orosz juniorválogatott és Andreea 
Răducan is. Azt kell mondanom, a kézilabdában tulajdonképpen nincsenek 
doppingügyek. Szerintem hiba történt, az egész ügy azonban mégis súlyo-
san érinti az egész román válogatott arculatát. Meglepődve és fájdalommal 
vettem tudomásul az egészet, ám léteznek olyan intézmények, amelyeknek 
el kell végezniük ezzel kapcsolatban a feladatukat. Ugyanakkor számunkra 
egy rendkívül fontos világbajnokság következik.
Egy olyan csapatról beszélünk (Brassói Corona – szerk. megj.), amelynek 
játékosaiban sok fáradtság gyűlt fel, és felfrissülésre volt szükségük. Ha 
elvittük volna őket Japánba, akkor azt kockáztattuk volna, hogy esetleg 
az egész válogatottat eltiltják a tornáról. Ez történik akkor, ha a váloga-
tottban több gyanúsított játékos szerepel ugyanattól a klubtól. Ha viszont 
időközben kiderül, hogy a sportolók ártatlanok, akkor azonnal küldjük őket 
Japánba. Az orvosi beavatkozás egyébként szerepel a WADA tiltólistáján, 
ezért döntöttünk úgy, hogy az összes brassói játékost itthon tartjuk. A szö-
vetség nem hibás, hiszen minden az egyik klubnál történt, nem szövetségi 
szinten” – nyilatkozta egy múlt heti sajtótájékoztatón Alexandru Dedu, a 
Román Kézilabda-szövetség (FRH) elnöke.

A magyar válogatott kerete  

Kapusok: Bíró Blanka (FTC), Kiss Éva (Győr), Triffa Ágnes (Debrecen).
Jobbszélsők: Faluvégi Dorottya (Győr), Lukács Viktória (FTC).
Jobbátlövők: Kiss Nikolett (Érd), Klujber Katrin (FTC), Kovács Anna 
(Debrecen).
Irányítók: Kovacsics Anikó (FTC), Tóth Gabriella (Érd), Vámos Petra 
(Debrecen).
Beállók: Szabó Laura (Érd), Pásztor Noémi (FTC), Tóvizi Petra (Debrecen).
Balátlövők: Háfra Noémi (FTC), Tomori Zsuzsanna (Siófok).
Balszélsők: Márton Gréta (FTC), Schatzl Nadine (FTC).

A román válogatott kerete

Kapusok: Diana Ciuca, Yulia Dumanska (Râmnicu Vâlcea), Denisa Dedu 
(Bukarest).
Jobbszélsők: Aneta Udriştoiu (Brăila), Sonia Seraficeanu (Nagybánya).
Jobbátlövő: Patricia Vizitiu (Craiova).
Irányítók: Elena Dache (Brăila), Laura Pristavita (Beszterce), Mădălina 
Zamfirescu (Vâlcea).
Beállók: Raluca Băcăoanu (Vâlcea), Lorena Ostase (Slatina), Crina Pintea 
(Bukarest).
Balátlövők: Cristina Neagu, Gabriela Perianu (Bukarest), Anca Polocoser 
(Nagybánya).
Balszélsők: Cristina Florica (Vâlcea), Ana Maria Iuganu (Buzău).

A magyar és a román válogatott csoportmérkőzései 

November 30., szombat: 11 órától Magyarország–Kazahsztán és Románia–
Spanyolország.
December 1., vasárnap : 11 órától Spanyolország–Magyarország 
és Szenegál–Románia.
December 3., kedd: 8 órától Magyarország–Montenegró, 12 órától Romá-
nia–Kazahsztán.
December 4., szerdán: 8 órától Montenegró–Románia, 12 órától Magyaror-
szág–Szenegál.
December 6., péntek: 12 órától Románia–Magyarország.
A csoportok első három-három helyezettje jut a középdöntőbe. A világbaj-
nokság győztese kijut a tokiói olimpiára, a 2–7. helyezettek olimpiai selej-
tezőt játszhatnak 2020 márciusában. Amennyiben kvótával már rendelkező 
csapat a 2–7. hely között végez, a selejtezős részvételi lehetőségek a 
világbajnoki rangsor további válogatottjaira szállnak át. A mérkőzéseket az 
M4, az m4sport.hu, valamint a román Digi Sport csatorna élőben közvetíti.
A középdöntő mérkőzésnapjai a CD-ágon: december 8., 10. és 11. 
Elődöntők, az 5. helyért és a 7. helyért: december 13.
Döntő, a 3. helyért: december 15.

A tízezer férőhelyes Park Dome
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