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Bukarestben sorsolják 
az Eb-csoportkört
A történelemben először Románia lesz a 
házigazdája a soron következő labdarú-
gó-Európa-bajnokság sorsolásának, és 
a jövő évi jubileumi esemény társhá-
zigazdájaként szombaton 19 órától a 
bukaresti Romexpóban válik ismertté 
a csoportbeosztás. Az első kalapban 
Belgium, Olaszország, Anglia, Német-
ország, Spanyolország és Ukrajna, a 
másodikban Franciaország, Lengyel-
ország, Svájc, Horvátország, Hollandia 
és Oroszország, a harmadik Portugália, 
Törökország, Dánia, Ausztria, Svédor-
szág és Csehország, míg a negyedikben 
Wales és Finnország, valamint a pótse-
lejtezőről továbbjutó négy csapat kapott 
helyet. Mivel a jövő évi Eb-nek több 
házigazdája is lesz, az Európai Labda-
rúgó-szövetség (UEFA) előre megszer-
vezett egy alapbeosztást, ezért az már 
biztos, hogy a Rómában és Bakuban 
pályára lépő A csoportban Olaszország 
fog szerepelni. A szentpétervári és a 
koppenhágai B négyesben Belgium és 
Oroszország vár ellenfélre, az amszter-
dami és bukaresti C kvartettbe Hollan-
dia és Ukrajna kerülnek, a londoni és a 
glasgow-i D négyesben Anglia, a bilabói 
és dublini E csoportban Spanyolország, 
a müncheni és a budapesti F csoportban 
pedig Németország már biztos részve-
vőnek számít. Az irányított sorsolás 
miatt, ha Románia – amelynek a szerdai 
szerződéskötés óta immár hivatalosan 
Mirel Rădoi szövetségi kapitánya – is 
továbbjut a pótselejtezőről, akkor a C 
csoportba kerül majd, ugyanakkor, ha 
Magyarország kvalifi kál, akkor az F 
csoportban fog szerepelni.
 
A Craiovát fogadja a Sepsi OSK
A Craiovai Universitatea csapatát fo-
gadja szombaton 17.30-kor a Sepsi OSK 
élvonalbeli labdarúgócsapata a hazai 
bajnokság 18. fordulójában, miközben 
másnap Hermannstadt–Kolozsvári 
CFR találkozó lesz 19 órától. A hétvégi 
forduló az Astra–Medgyes (péntek, 18 
óra) és a Dinamo–Iași (péntek, 20.30) 
mérkőzéseivel kezdődik, majd lesznek 
még Voluntari–FCSB (szombat, 20.30), 
Târgoviște–Clinceni (vasárnap, 16) és 
Botoșani–Viitorul (hétfő, 20.30) összecsa-
pások is.
 
Edző nélkül folytatja Hosszú Katinka
Hosszú Katinka háromszoros olimpiai 
bajnok úszó szakított edzőjével, Petrov 
Árpáddal. „Az idei világbajnokságon 
megingott a bizalmam az edzőmben, 
mert úgy éreztem, hogy nem akarja any-
nyira a győzelmet, mint én” – indokolta 
döntését közleményében a világklasszis 
magyar sportoló. Bevallása szerint a 
szakember nem tudott felnőni a feladat-
hoz, több fi gyelmet várt volna el tőle. 
„Az olimpiai felkészülés hajrájában nem 
vállalhatom fel még egyszer azt a terhet, 
hogy valakit a hátamon vigyek” – írta 
Hosszú, aki már a jövő heti, glasgow-i 
rövid pályás Európa-bajnokságra is edző 
nélkül készül. Petrov helyett nem keres 
utódot, az ötkarikás játékokra egyedül, 
illetve az Iron Swim szakmai stábjának 
segítségével készül fel. „Vállalok minden 
felelősséget. Az edzéstervet már úgy-
is régóta magamnak írom, pontosan 
tudom, hogy milyen felkészülésre van 
szükségem. Az eltökéltségemmel sincs 
gond, minden nap nyolc-tíz órán át 
tréningezek, ha kell, akkor szinte az áju-
lásig hajtom magam. Eldöntöttem, hogy 
egyedül csinálom meg Tokiót, minden 
energiámat az olimpiai felkészülésre 
fordítom” – magyarázta Hosszú.
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Magabiztos játékkal, szinte végig ve-
zetve idegenben győzte le 78:70-re 

az Euroliga- és kétszeres Európa Ku-
pa-győztes Isztambuli Galatasaray-t a 
Sepsiszentgyörgyi Sepsi-SIC női kosár-
labdacsapata az Európa Kupa E csoport-
jában, és ezáltal biztossá tette a tovább-
jutását. A román bajnokot edző Zoran 
Mikes történelmi győzelemnek nevezte 
a szerda esti törökországi sikerüket, 
büszke tanítványaira, hiszen bravúros 
és váratlan sikernek számít a szerda esti 
teljesítményük. „Nem sokan számítottak 
erre, úgy gondolom a női kosárlabda vi-
lágában meglepetést jelent. Remek siker, 
szép emlék, de most már készülnünk 
kell a következő mérkőzésünkre, mert 
nem akarunk itt megállni” – mondta a 
kovásznaiak mestere. A Sepsi-SIC szom-
baton 19.30-tól a Konstancai Phoenixet 
fogadja szombaton a hazai bajnokság 
9. fordulójában, majd december 5-én, 
csütörtökön 19 órától a Lulea BBK ellen 
ugyancsak a Sepsi Arénában játssza le 
az Európa Kupa csoportkörének utolsó 

összecsapását. Utóbbi összecsapásnak 
már nem lesz tétje, mert pontegyenlő-
ség esetén a háromszéki együttesnek 
jobbak a mutatói a Galatasaray-jal szem-
ben – amelyet korábban hazai pályán is 

legyőzött 78:62-re – és így az összetett-
ben elfoglalt második helye nem forog 
veszélyben. A Sepsi SIC a hazai élvonal 
Keleti csoportjában hibátlan mérleggel 
vezeti az összesítettet.

Bravúrgyőzelemmel továbbjutott a Sepsi-SIC

ROMÁNIA ÉS MAGYARORSZÁG NŐI KÉZILABDA-VÁLOGATOTTJA IS AZ ELSŐ HÉT KÖZÖTT VÉGEZNE

Ötkarikás célokkal kezdődik a vébé
A brassói doppingbotrány árnyéká-
ban, módosított kerettel és egy nem 
teljesen felépült Cristina Neaguval 
vág neki Románia női kézilabda-vá-
logatottja a világbajnokságnak. 
A Tomas Ryde szövetségi kapitány 
által irányított kerettől így az olimpi-
ai kvalifi kációs tornára való kijutást 
várják el, de a velük egy csoportban 
szereplő Magyarország is a legjobb 
két csapat között akar végezni a hét-
végén kezdődő japán seregszemlén.
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A lig több mint egy hete volt Tomas 
Ryde szövetségi kapitánynak arra, 
hogy összeszoktassa Románia női 

kézilabda-válogatottját a Japánban hét-
végén kezdődő világbajnokságra, miután 
a doppingbotrány miatt induláskor négy 
játékosát is itthon kellett hagynia. He-
lyükre három sportolót hívott be, ezért a 
barátságos mérkőzéseiknek elsősorban a 
gyakorlás és a tesztelés volt a célja. A Ga-
zeta Sporturilor sportnapilap helyszíni tu-
dósítójának rámutatott, hogy amikor egy 
japán klubcsapattal játszottak pár napja, 
akkor elégedetlen volt védelmükkel, mert 
időnként pontatlanok voltak, az ellentá-
madáskor pedig sokat hibáztak. A hollan-
dok elleni edzőmeccs tanúságairól már mi 
is beszámoltunk, az első félidőben muta-
tott játék az, amit Ryde a világbajnokságon 
is elvár tanítványaitól. Az már korábban 
elhangzott, hogy a sérülés után visszatért 
világklasszis Cristina Neagu még távol áll 
egykori csúcsformájától, és a pótlása ér-
dekében korábban gyakorolt felálláson 
is módosítani kellett Cristina Laslo, Bian-
ca Bazaliu vagy éppen Eliza Bucheschi 
„felfüggesztése miatt”. Utóbbi egyébként 
Daria Bucurral, Ana Maria Lopătaruval, 
valamint a macedón Natasa Nolevskával 
egyetemben beismerték, hogy intravénás 
lézerterápiát alkalmaztak. A Brassói Co-

rona klubvezetősége, mint ismeretes, ta-
gadta, hogy teljesítményfokozás céljával 
vették igénybe a módszert, ez viszont nem 
változtat azon a tényen, hogy az szerepel 
a nemzetközi doppingellenes-ügynökség 
(WADA) tiltólistáján, és emiatt az érintett 
kézilabdázók eltiltásra számíthatnak. Első 
fokon döntést december negyedikén hoz-
hatnak az ügyükben.

Bebetonoznák a védelmet
Románia a világbajnokságon a C csoport-
ban, Magyarország, Kazahsztán, Szenegál, 
Montenegró és Spanyolország legjobbjai 
ellen lép majd pályára. Elsőként utóbbiak-
kal játszanak, a spanyolok pedig nagyon 
gyorsak, ezért az elmúlt napokban az 
erőnléti felkészülésre helyezte Románia a 
hangsúlyt. Ryde úgy véli, hogy a támadójá-
tékukkal nem lesz probléma, de egy kom-
pakt védekezésre lesz szükségük a tornán. 
Megjegyezte, egy spanyolok elleni vereség 
még nem jelentené „a világvégét”, de per-
sze egy győzelem jelentős lendületet adna 
a folytatásra. „Ne feledkezzünk el a Monte-
negró és a Magyarország elleni mérkőzé-
sekről, amelyek épp az utolsók lesznek a 
csoportban, és nagy kihívást jelentenek. 
Ez egy nagyon kemény csoport” – mondta. 
Hozzátette: neki nem az a feladata, hogy 
optimista vagy pesszimista legyen, hanem 
az, hogy gondoskodjon arról, hogy csapa-
ta jól szerepeljen. A doppingbotránnyal 
bevallása szerint nem foglalkozik, arra 
összpontosít, amire Japánban kell ahhoz, 
hogy megvalósítsák céljukat a legjobb hét 
közé jutással.

Fiatalos lendület
Az olimpiai kvalifi kációs tornára szeret-
ne a világbajnokságról kijutni Magyaror-
szág válogatottja is. A sportági szövetség 
alelnöke, Pálinger Katalin még indulás 
előtt hangsúlyozta, hogy nagyon fi atal, 
ugyanakkor rendkívül motivált csapat-
tal vágnak neki a megmérettetésnek, és 
szerencséjükre ezúttal a sérülések is el-
kerülték a kerettagokat. Megjegyezte: bár 
a juniorválogatottból többen is a felnőtt-

csapat tagjai, igazán érettek majd csak a 
következő olimpiai ciklusra lesznek, de a 
legjobb hét közé kerülésre szerinte most 
is képesek. „2016-ban, amikor megfogal-
maztuk a célokat, egy teljesen más keret 
volt kialakulóban. Azóta többen már visz-
szavonultak a válogatottól, vagy éppen 
anyai örömök elé néztek, ennek ellenére 
nem vagyok szomorú vagy csalódott, hi-
szen nagyon fi atal és tehetséges, jól mo-
tivált csapatunk van, amely képes arra, 
hogy az általunk kitűzött célokat elérje” – 
ecsetelte. Szerinte az elmúlt három évben 
sokat léptek előre, most sokkal gyorsabb 
és erősebb a magyar csapat.

A szövetségi kapitány, Kim Rasmussen 
kiemelte, hogy bár a csoportbeosztás mi-
att mindenki egyértelműen úgy gondolja, 
hogy továbbjutnak a középdöntőbe, azért 
a szerencse is döntő tényező lesz majd a 
vébén. „A csapat nagy előnye, hogy gyors, 
és hatvan percen keresztül nyomás alatt 
tudja tartani az ellenfelet. Ha okosak és fe-
gyelmezettek leszünk, akkor nem lesz egy-
szerű legyőzni a magyar válogatottat még 
akkor sem, ha éppen rossz napot fogunk 
ki” – vélekedett a szakember.

Magyarország és Románia szombaton 
egy időben kezdenek, mindketten romá-
niai idő szerint 11 órakor lépnek pályára 
az első fordulóban. Előbbi Kazahsztán-
nal, utóbbi Spanyolországgal játszik, míg 
Montenegró Szenegál ellen debütál. Va-
sárnap ugyanabban az időpontban spa-
nyol–magyar és szenegáli–román össze-
csapások lesznek. Hétfőn pihenőnapot 
tartanak. A román–magyar meccs külön-
ben a december 6-ai, utolsó fordulóban 
lesz, a csoportból pedig a legjobb három 
válogatott jut tovább a középdöntőbe, 
ahol a D csoport három legjobbja ellen 
folytatják az elődöntős szereplésért. Az 
A csoportban Kuba, Angola, Szlovénia, 
Norvégia, Hollandia és Szerbia, a B-ben 
Ausztrália, Brazília, Dél-Korea, Dánia, 
Franciaország és Németország, míg a 
D-ben Kongó, Argentína, Kína, Svédor-
szág és Japán válogatottjai lépnek pályára 
a december 15-ig tartó világbajnokságon.

Törökverés. A sepsiszentgyörgyiek útját állták az isztambuliaknak
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