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 » RÖVIDEN

Az Astra megelőzte
a Kolozsvári CFR-t a Liga 1-ben
Jövőre pótolják csak be a hazai 
élvonalbeli labdarúgó-bajnok-
ság 18. fordulójából elhalasztott 
Voluntari–FCSB-mérkőzést. 
A Hivatásos Labdarúgóliga (LPF) 
tegnapi bejelentése alapján február 
hatodikán 20 órakor játsszák le 
az összecsapást, amelyet a heves 
esőzés miatt kellett elnapolniuk, 
miután a pálya alkalmatlanná vált 
a játékra. A Voluntari lapzártánk 
után a 20. fordulóban fogadta a Vii-
torult, miközben korábban az FCSB 
2-0-ra legyőzte otthon a Medgyest. 
Vasárnap a Kolozsvári CFR 2-1-re 
kikapott a Botoșani vendégeként és 
lecsúszott az összetett éléről, miu-
tán aznap este az Astra 1-0-ra nyert 
otthon a Craiova ellen. A giurgiuiak 
40 pontnál tartanak, miközben a 
fellegváriak 38 ponttal maradtak 
a második helyen. A kolozsváriak, 
mint ismeretes, szerették volna 
elhalasztatni vasárnapi mérkő-
zésüket, mert csütörtökön 19.55 
órától a továbbjutásért játszanak az 
Európa Liga csoportkörének utolsó 
fordulójában. A Glasgow-i Celticet 
fogadják és egyetlen pontra van 
szükségük ahhoz, hogy az E kvar-
tett második helyéről továbblépje-
nek az egyenes kieséses szakaszba.
 
Sorsoltak
a kosárlabda-Román Kupában
Temesvár–Pitești, Kolozsvári U-BT–
Nagyszeben, Steaua–Dinamo és 
Craiova–Nagyváradi VSK párosíts 
szerint játszanak a férfi  kosárlab-
da-Román Kupa negyeddöntőjében 
– derült ki a tegnapi sorsoláson. 
Az első mérkőzéseket december 
28-ra, a visszavágókat január 8-ra 
tervezik, ám ezek az időpontok 
még módosulhatnak a nemzetközi 
klubtornákban érintett együttesek 
programjának függvényében.
 
Zárul a BL-csoportkör
Az utolsó forduló mérkőzéseit 
rendezik ma és szerdán a labdarú-
gó-Bajnokok Ligája csoportköré-
ben. Ma véglegesedik a sorrend az 
E csoportban, ahol a Nápoly–Genk 
és Salzburg–Liverpool össze-
csapások előtt a Liverpool 10, a 
Nápoly 9, a Salzburg 7, a Genk 
pedig 1 pontnál tart. Utóbbinak 
már az Európa Liga-szereplést érő 
harmadik hely megszerzésére sem 
maradt esélye, mint ahogyan az 
F négyesben 2 ponttal sereghajtó 
Prágai Slaviának sem. A már biz-
tos továbbjutó Barcelona mögött 
viszont az Internazinalénak és a 
Borussia Dortmundnak is hét-hét 
pontja van a mai Borussia–Slavia 
és Inter–Barca mérkőzések előtt. 
A G négyesben 10 ponttal listave-
zető Leipzig már biztos továbbjutó-
ként utazik a hét ponttal harmadik 
helyen álló Lyonhoz, miközben a 
szintén hét ponttal második Zenit 
a négy ponttal sereghajtó Benfi ca 
vendége lesz. A H csoportban 
10 ponttal listavezető Ajax azt a 
Valenciát fogadja, amelyik 8 pont-
tal második, de a továbbjutáshoz 
győznie kell, hiszen a Chelseanek 
szintén 8 pontja van és a sereg-
hajtó Lille-t fogadja ma 22 órától. 
A csoportok első két helyezettjei a 
BL kieséses szakaszába jutnak, a 
harmadik helyezettek az Európa 
Ligában folytatják.

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

A Nemzetközi Doppingellenes 
Ügynökség (WADA) négy évre 

eltiltotta Oroszországot a világver-
senyektől, ami azt jelenti, hogy a 
pjongcsangi téli ötkarikás játékok 
után jövőre Tokióban is csak semle-
ges színekben vehetnek részt orosz 
sportolók. A büntetést ezúttal labo-
ratóriumi eredmények manipulálá-
sa miatt szabták ki a korábban ál-
lamilag támogatott, rendszerszintű 
doppingolás miatt szankcionált or-
szágra, ám ez még megfellebbezhető 
a Nemzetközi Sportdöntőbíróságon. 

Amennyiben hatályban marad, úgy 
Oroszország zászlaja és himnusza 
egyetlen soron következő világese-
ményen sem lesz jelen – sem a jövő 
évi nyári olimpián, sem az azt kö-
vető téli olimpián, de rendezői sem 
lehetnek olimpiai sportágat érintő 
világversenynek. A jövő évi labdarú-
gó-Európa-bajnokságnak ugyanak-
kor társházigazdái lehetnek – Szent-
péterváron –, azt ugyanis regionális 
eseménynek tekintik, a Nemzetközi 
Labdarúgó-szövetség viszont még 
egyeztet a WADA-val a szankció kö-
vetkezményeiről. A hírek szerint a ké-
zilabdát sem érinti a doppingbotrány, 

ezért ha az Ambros Martín szövetségi 
kapitány irányította női válogatott 
kijut a jövő évi ötkarikás játékokra, 
azon semleges színekben részt ve-
het. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság 
(NOB) zászlaja alatt versenyezhetnek 
azok az orosz sportolók is, akik tisz-
taságukat bizonyítani tudják. „Nem 
örülök ennek a döntésnek, de nem 
volt más választásunk. Ez a történe-
lem legnagyobb botránya, remélem, 
az oroszok beismerik és elnézést kér-
nek sportolóiktól és a szurkolóktól a 
történtekért” – mondta Linda Helle-
land, a WADA végrehajtótanácsának 
norvég tagja.

Négyéves eltiltást kapott Oroszország a WADA-tól

 » A jövő évi 
labdarúgó-Euró-
pa-bajnokságnak 
ugyanakkor társ-
házigazdái le-
hetnek – Szent-
péterváron –, azt 
ugyanis regioná-
lis eseménynek 
tekintik.

A franciáktól elszenvedett 
tegnapi veresége miatt a 
tizennegyedik helyen zárta 
Magyarország a női kézi-
labda-világbajnokságot. Az 
együttes csalódott, de még ma-
radt esélye kijutni az olimpiai 
kvalifi kációs tornára.

 » KRÓNIKA

A tizennegyedik helyen zárta 
Magyarország női kézilab-
da-válogatottja a Japánban 

zajló világbajnokságot, miután 
tegnap 26-21-re kikapott Franciaor-
szág legjobbjaitól. A Kim Rasmus-
sen szövetségi kapitány irányította 
piros-fehér-zöldek a Romániától 
elszenvedett egygólos vereség mi-
att nem jutottak a középdöntőbe, 
és a csoportkör negyedik helyén 
végezve az alsóházban, emiatt csak 
az Elnök Kupáért léphettek pályá-
ra. Erre a sorsra jutott a világ- és 
Európa-bajnoki címvédő francia 
együttes is, amelyik a B csoport 
negyedikjeként maradt le a közép-
döntőről. A magyarok elleni mérkő-
zés első félidejében sem játszottak 
csúcsformában, Rasmussen tanít-
ványai a szünet előtt három góllal 
is vezettek. A térfélcserét követően 
viszont már kevesebbet hibázott a 
világbajnok, egy tizenhárom perces 
magyar gólszünetet kihasználva pe-
dig a hajrában a javukra fordították 
az eredményt. Ez azt jelenti, hogy a 
13. helyért járó Elnök Kupa a franci-
áké lett, miközben a magyaroknak 
be kellett érniük a 14. pozícióval. 
A két évvel ezelőtti 15. helyezés után 
az idei volt a piros-fehér-zöld női 
kézilabda-válogatott második leg-
gyengébb vébészerepelése, ugyan-
akkor az olimpiai szereplés még 
nem úszott el teljesen.

Miközben a franciák a tavalyi 
Eb-győzelmük miatt már biztosan 
részt vehetnek a jövő évi tokiói 
ötkarikás játékokon, addig a kon-
tinensviadalon elért hetedik hely 
adhat reményt a magyaroknak is a 
kvalifi kációra. A kontinensviadal-
ról ugyanis az a két legjobb csapat 
szerez részvételi jogot a selejtező-
re, amelyek nem vívják ki az olim-
piai vagy a selejtezős részvételt a 

KIKAPOTT A CÍMVÉDŐTŐL, MAGYARORSZÁG A 14. A NŐI KÉZILABDA-VILÁGBAJNOKSÁGON

Halvány esély az ötkarikás selejtezőre

Csalódottak csatája. A címvédő útját állta a Kovacsics Anikó vezette magyar csapatnak az alsóházban  

 » „Természe-
tesen csalódott 
vagyok, de az 
utolsó két mér-
kőzésen megmu-
tatták a lányok, 
hogy mit tudnak, 
és ennek örülök” 
– mondta Kim 
Rasmussen szö-
vetségi kapitány.

mostani vébén, vagyis Oroszország, 
Hollandia, Norvégia, Svédország és 
Románia közül legalább négy válo-
gatottnak kellene a legjobb hét kö-
zött zárnia Japánban.

Tovább számolgatnak
A tavalyi Eb-n negyedik Romániá-
nak erre már minimális esélye ma-
radt. Az már eldőlt, hogy elődön-
tőbe nem jut, a csoport harmadik 
helyén sem végezhet, a vébé 7. he-
lyéért pedig csak akkor küzdhet, ha 
pontot szerez Svédország és Japán 
ellen, a svédek pedig nem nyernek a 
mon tenegróiakkal szemben. A ma-
gyarok helyzetét a hollandok sze-
replése is bonyolítja, mert tegnap 27-
24-re kikaptak Dániától, miközben 
Szerbia 29-28-ra legyőzte a némete-
ket. Norvégia 36-25-re nyert a korea-
iak ellen, ezért az első főcsoportban 
besűrűsödött a mezőny: Norvégia 6, 
Németország 5, Hollandia 4, Szerbia 
4, Dánia 3, Dél-Korea pedig 2 pont-
nál tart. Ma a második középdöntős 
csoportban lesz Oroszország–Mon-
tenegró (8 óra), Japán–Spanyolor-
szág (11) és Svédország–Románia 
(13.30) összecsapás, hogy szerdán 
Spanyolország–Oroszország (8), Ro-
mánia–Japán (11) és Montenegró–
Svédország (13.30) párosítás szerint 
zárjanak. A másik ágon aznap Hol-
landia–Dél-Korea (8), Szerbia–Dá-
nia (11) és Norvégia–Németország 
(13.30) összecsapás lesz.

A tegnapi helyosztókon Angola 
30-27-re legyőzte Argentínát a 15. 
helyért, Brazília a 17. lett a Szene gál 
elleni 22-18 arányú sikere miatt,a 19. 
helyért Szlovénia verte 29-27-re Kon-
gót, a 21. helyért Kuba 33-31-re nyert 
Kazahsztán ellen, míg Kína az Auszt-
rália elleni 33-15 arányú győzelmével 
a 23. helyen zárta a vb-t.

Csalódott búcsúzók
Magyarország számára lezárult a vi-
lágbajnokság, Kim Rasmussen a Ma-
gyar Kézilabda-szövetség (MKSZ) hi-
vatalos honlapján értékelve továbbra 
is a románok elleni csoportmérkőzés 
miatt bosszankodott. „Nem tudom, 
mit csinálnék másképp, ha most 
kezdenénk elölről a vb-t, de elsődle-
gesen nem kapnék két percet Romá-
nia ellen. Egy góllal kaptunk ki Mon-
tenegrótól, egy góllal Romániától és 
ebbe a helyzetbe kerültünk, míg ma 
nagyon jó mérkőzést játszottunk a 
franciákkal. Természetesen csalódott 
vagyok, de az utolsó két mérkőzésen 
megmutatták a lányok, hogy mit 
tudnak, és ennek örülök” – mondta 
a szakember. A csapatkapitány Kova-
csics Anikó emlékeztetett arra, hogy 
a tavalyi Eb-n voltak egygólos győ-
zelmeik, ezúttal viszont az egy gólok 
nem az ő javukra döntöttek. „Nem 
szabad lehajtanunk a fejünket, mert 
az élet megy tovább, de ez egy nagy 
csalódás volt mindannyiunk számá-
ra” – fűzte hozzá.
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