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Vereséggel kezdte Románia 
női kézilabda-válogatottja a 
Japánban zajló világbajnokság 
középdöntőjét, miközben a 
Neaguék által korábban legyő-
zött Magyarország győzelmet 
aratott az „alsóházi” Elnök Ku-
páért kiírt első összecsapásán.

 » KRÓNIKA

A kiegyensúlyozott, 10-10-el 
zárult első félidő után 27-18 
arányú vereséget könyvelt el 

tegnap Románia női kézilabda-vá-
logatottja Oroszországgal szemben 
a Japánban zajló világbajnokság 
középdöntőjének első fordulójá-
ban. A találkozót a korábbi román 
szövetségi kapitány, Ambros Mar-
tín edzette oroszok feljavult védel-
me döntötte el, hiszen bár Cristina 
Neagu a szünet után góllal kezdett, 
utána tíz hosszú percen keresztül 
nem sikerült bevenniük az ellen-
fél kapuját. Az ellenfél kiérdemelt 
győzelmét Tomas Ryde, Románia 
szövetségi kapitánya sem vitatta, 
értékelésekor viszont hozzáfűzte, 
hogy szerinte a második félidőre 
csökkent a játékvezetés színvona-
la. „Volt probléma a játékosokkal 
is, és azzal is, ahogyan edzek, de 
amikor egy játék olyan éles fordu-
latot vesz, mint ahogyan az most 
történt, az nincs rendben” – fogal-
mazott a svéd szakember.

„Bűntény” utáni lábadozás
A bírók bírálata két nappal koráb-
ban is „napirenden” volt, akkor 
Magyarország szövetségi kapitá-
nya, Kim Rasmussen okolta a síp-
mestereket a románoktól elszen-
vedett vereségükért. Egy vitatott 
hétméteres miatt kaptak ugyanis 
ki 28-27-re a csoportkör utolsó 
fordulójában, és emiatt maradtak 

A CÍMVÉDŐ FRANCIÁK ELLEN ZÁRJA A VILÁGBAJNOKSÁGOT MAGYARORSZÁG NŐI KÉZILABDA-VÁLOGATOTTJA

Drámai rangadó után papírforma

Útválasztó. A vébé román–magyar meccse eltérő pályára helyezte a csapatokat

 » A legutóbbi 
Európa-bajnok-
ságon hetedik 
helyezett magyar 
válogatott akkor 
jut ki a márciusi 
olimpiai selejte-
zőre, ha a tavalyi 
kontinenstorna 
2–6. helyezettjei, 
vagyis Oroszor-
szág, Hollandia, 
Norvégia, Svédor-
szág és Románia 
közül legalább 
négy csapat ki-
vívja az olimpiai 
szereplés, illetve 
a selejtezőn való 
részvétel jogát 
a világbajnok-
ságon.

le a középdöntőről. A csapat még 
mindig bosszúsan tekint vissza erre 
a találkozóra, de a 13. helyért járó, 
„alsóházi” Elnök Kupáért folyta-
tandó harcokra rendezték soraikat, 
így tegnap 34-26-ra legyőzték Ar-
gentínát és készülhetnek a közép-
döntőről szintén lemaradt – Ango-
lát tegnap 28-17-re verő – világ- és 
Európa-bajnoki címvédő franciák 
elleni mai összecsapásukra.

„Még most is nagyon fáj a romá-
nok elleni vereség, de igyekeztünk 
kitisztítani a gondolatainkat. Nem 
akármilyen meccsel zárjuk a tor-
nát” – nyilatkozta az M4 Sportnak 
Rasmussen. Hozzátette: még mind-
nyájan szomorúak, sok időnek kell 
eltelnie, amíg továbblépnek a történ-
teken, de szerinte a fi atalok sokat ta-
nultak az idei vébén, és ha ezt kama-
toztatni tudják a jövőre nézve, akkor 
nem volt haszontalan. „Két meccset 

is egy góllal vesztettünk el, amiből az 
egyik egy kisebbfajta bűntény. Most 
nem volt szerencsénk, tavaly sem, 
de ilyen a sport. Kegyetlen, ugyanak-
kor tud jó is lenni. Az a feladatunk, 
hogy továbblépjünk” – fogalmazott. 
Vasárnapra különben kihasználta 
mindkét cserelehetőségét, és az ar-
gentinok elleni mérkőzésre Faluvégi 
Dorottya helyett a Ferencváros beál-
lóját, Pásztor Noémit, Kovács Anna 
helyett pedig az Érd jobbátlövőjét, 
Kiss Nikolettát nevezte be. „Szeret-
tem volna két tartalékunknak is le-
hetőséget adni, nagyszerűen támo-
gatták a csapatot a világbajnokság 
eddigi ideje alatt, a gyakorlásokkor 
és azon kívül egyaránt” – magyaráz-
ta döntését Rasmussen.

Számolgatás Tokióra
A legutóbbi Európa-bajnokságon 
hetedik helyezett magyar váloga-

tott akkor jut ki a márciusi olimpi-
ai selejtezőre, ha a tavalyi konti-
nenstorna 2–6. helyezettjei, vagyis 
Oroszország, Hollandia, Norvégia, 
Svédország és Románia közül lega-
lább négy csapat kivívja az olimpiai 
szereplés, illetve a selejtezőn való 
részvétel jogát a világbajnoksá-
gon. Az Európa-bajnokságról az a 
két legjobb csapat szerez részvételi 
jogot a selejtezőre, amelyek nem 
vívják ki az olimpián vagy a kvalifi -
kációs tornán való szereplés jogát a 
mostani vb-n.

Románia, mint ismeretes, ne-
gyedik helyen zárta a tavalyi kon-
tinensviadalt, ugyanakkor a világ-
bajnokság második középdöntős 
csoportjába – a spanyoloktól és 
a montenegróiaktól elszenvedett 
vereségei miatt – nulla ponttal ér-
kezett, az oroszok elleni veresége 
miatt pedig nulla ponttal maradt. 
Mindeközben Montenegró 30-26-ra 
legyőzte tegnap Japánt, a Spanyol-
ország–Svédország összecsapás 
pedig 28-28-al végződött, ezért két 
fordulóval a középdöntő vége előtt 
Oroszország 6, Spanyolország 5, 
Montenegró 4, Svédország 3, Japán 
és Románia pedig egyaránt nulla 
ponttal várják a keddi találkozókat. 
Akkor orosz–montenegrói, japán–
spanyol és svéd–román találkozók 
lesznek – utóbbi 13.30-kor kezdődik.

A másik ágon Norvégia 22-19-re 
legyőzte Dániát, Szerbia 36-33-ra 
verte Dél-Koreát, Németország pe-
dig Hollandiát múlta felül 25-23-ra, 
ezért az összetettben Németország 
5, Hollandia 4, Norvégia 4, Szerbia 
2, Dél-Korea és Dánia pedig egy-egy 
pontról várja a mai folytatást, ami-
kor is német–szerb, dán–holland és 
koreai–norvég meccsek lesznek.
A középdöntős csoportok első két 
helyezettjei elődöntőbe jutnak, mi-
közben a harmadik helyezettek az 
ötödik, a negyedikek pedig hetedik 
helyért lépnek majd pályára.
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 » H. B. O., V. NY. R.

Tovább gyűrűzik a Brassói Coro-
nánál kialakult doppingbotrány, 

hiszen a női kézilabda-együttes baj-
nokságból való kizárása után a klub 
jégkorong-szakosztályánál is felmerült 
a tömeges doppinggyanú, a klubot pe-
dig már korrupcióval is gyanúsítják.

Mint ismeretes, kevéssel a Japánban 
zajló női kézilabda-világbajnokság 
előtt derült ki, hogy a román váloga-
tott játékosokat is foglalkoztató élvo-
nalbeli együttes több tagja egy brassói 
klinikán intravénás lézerterápiában 
részesült. Ezt egyértelműen tiltja a 
Nemzetközi Doppingellenes Ügynök-
ség (WADA) ezért a Román Kézilab-
da-szövetség (FRH) fegyelmi bizott-
sága ideiglenesen eltiltotta az érintett 
játékosokat, majd péntek délután 
kizárta a csapatot a hazai élvonalbeli 
bajnokságból. A Brassói Corona tizen-
egy forduló után a címvédő Râmnicu 
Vâlcea mögött a második helyen állt a 
tizennégy csapatot felvonultató pont-

vadászatban. Az együttes bejutott az 
EHF Kupa csoportkörébe is, de a nem-
zetközi porondon sem folytathatja sze-
replését, mivel az európai szövetség is 
kizárta a sorozatból. Utóbbi tornán a 
Besztercei Gloria veheti át a helyüket.

Mindeközben a klub jégkorong-szak-
osztályánál is felmerült a tömeges 
doppinggyanú. A Gazeta Sporturilor 
szombati tényfeltáró cikke szerint a 
rendőrség birtokába kerültek olyan do-
kumentumok, amelyek alátámasztják 
a Corona hokisainak bűnösségét, név 
nélkül nyilatkozó személyek szerint a 
klinikán a kézilabdázók mellett a ho-
kisok is részesültek intravénás lézer-
terápiában. A cikk szerint az orvosok 
nagyon jól tudták, hogy ez a módszer 
tiltólistán szerepel, mégis elvégezték a 
kezelést, a sportolók gyorsabb felépü-
lése mellett ugyanis anyagi hasznuk is 
származott belőle. Minden kezelés ke-
vesebb, mint egy órát tartott, 500 lejbe 
került, és a sportolók havonta akár tíz 
alkalommal is részesülhettek benne. 
A költségeket a klubot fi nanszírozó 

Brassó Megyei Tanács fedezte, a pénz 
egy része pedig visszatért a Coroná-
hoz. A Gazeta Sporturilor információi 
alapján, minden a pénzről szólt, így 
egyre nőtt a kezelések gyakorisága, és 
megpróbáltak minél több szakosztályt 
bevonni. „A doppingüzlet tehát nem 
elsősorban a sportteljesítmények nö-
velését jelenti, hanem sokkal inkább 
korrupciót feltételez” – fogalmazott 
név nélkül a sportnapilap forrása.

A Brassói Corona jégkorongcsapa-
tánál tizenkilenc sportoló (köztük két 
kiskorú is) lehet érintett, a doppingy-
gyanú pedig már a Nemzetközi Jégko-
rong-szövetséghez (IIHF) is eljutott, 
amely szintén vizsgálódik az ügyben. 
A hazai doppingellenes ügynökség 
(ANAD) lapzártánkig nem erősítette 
meg a sportnapilap értesüléseit.

A kezelésnek alávetett kézilab-
dázókat, mint ismeretes, korábban 
már ideiglenesen eltiltották, ezért 
ha a gyanú beigazolódik a hokisok 
esetében is, úgy ők szintén súlyos 
szankciókra számíthatnak. Egyelőre 

viszont még zavartalanul szerepelnek 
az Erste Ligában, ahol előbb 2-0-ra 
legyőzték hazai pályán a Dunújvá-
rosi Acélbikákat, majd szombaton 
büntetőkkel 5-4-re verték a Bukaresti 
Hokiklubbot. Érdekesség, hogy utób-
bi a Gyergyói HK vendégeként hosz-
szabbítás után maradt alul 3-2-re, az 
Acélbikák pedig a rendes játékidőben 
kaptak ki 5-2-re. Megszakadt közben 
a listavezető Csíkszeredai Sportklub 
győzelmi sorozata is, amikor 4-1-re 
kikapott a címvédő Ferencváros ven-
dégeként.

A román bajnok brassóiak a hétvé-
gén azt is megtudták, hogy az idei Ro-
mán Kupa házigazdáiként a Gyergyói 
HK-val és a Sportul Studențesc együt-
teseivel azonos csoportban kezdenek, 
míg a másik ágon a listavezető Galaci 
CSM, a Sportklub és a Steaua lépnek 
majd pályára december 18. és 22. kö-
zött. A serlegért a csoportgyőztesek 
játszhatnak majd, miközben a máso-
dik helyezettek a bronzmeccsen lesz-
nek érdekeltek.

A jégkorongozókra is átterjedt a brassói doppingbotrány

 » Ha a gyanú 
beigazolódik a 
hokisok eseté-
ben is, úgy ők 
szintén súlyos 
szankciókra szá-
míthatnak.




