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 » RÖVIDEN

Kiesett a Bajnokok Ligájából
az Ajax
Nyolc hely már kedd este elkelt a 
Bajnokok Ligája kieséses szakaszá-
ra, a csoportkör utolsó fordulója 
után az E csoportból a Liverpool 
és a Nápoly, az F-ből a Barcelona 
és a Borussia Dortmund, a G-ből 
a Leipzig és a Lyon, a H-ből pedig 
a Valencia és a Chelsea jutottak 
tovább az első, illetve a második 
helyeken. Utóbbi négyes nagy 
vesztese az Ajax lett, mely csa-
patnak a sorsa az utolsó körben 
elszenvedett veresége miatt 
pecsételődött meg. 1-0-ra kikapott 
ugyanis otthon a Valenciától, ezért 
10 ponttal maradt, miközben a 
spanyol rivális 11, a Lille-t 2-1-re 
legyőző Chelsea pedig szintén 11 
ponttal zárt. Az amszterdamiak a 
harmadik helyen végezve az Eu-
rópai Ligában folytathatják, mint 
ahogyan a Benfi ca, az Internazi-
onale és a Salzburg együttese is. 
A Lille, a Zenit, a Prágai Slavia és a 
Genk számára lezárult a nemzetkö-
zi idény. A BL A, B, C és D csoport-
jainak utolsó fordulóját lapzártánk 
után rendezték, ma pedig az 
Európa Liga csoportkörének hato-
dik fordulója lesz, amikor is az E 
csoportban a Kolozsvári CFR a már 
biztos továbbjutó Celtic Glasgow-t 
fogadja 19.55-tól, hogy egy pontot 
szervezve szintén továbblépjen 
a kieséses szakaszba. A négyes 
másik összecsapásán a sereghajtó 
Rennes a Laziót fogadja. A H cso-
portban a magyar Ferencvárosnak 
is maradt esélye megszerezni a 
második továbbjutó helyet, ehhez 
ma 22 órától győznie kell Bulgáriá-
ban a Ludogorec ellen. A négyesét 
különben a Moszkvai CSZKA elleni 
összecsapásának eredményétől 
függetlenül az Espanyol nyeri.
 
Fegyelmi eljárást indult
Burján Csaba ellen
Bánhidi Ákos csapatvezető 
indítványára a Magyar Országos 
Korcsolyázószövetség (MOKSZ) fe-
gyelmi eljárást indított az olimpiai 
bajnok rövidpályás gyorskorcso-
lyázó Burján Csaba ellen. Az MTI 
beszámolója alapján a szervezet a 
hivatalos honlapján újfent elnézést 
kért a magyar válogatott kínai ve-
zetőedzőjétől, Csang Csing Linától, 
a megsértett kínai emberektől, a 
téli sportok szövetségeit tömörítő 
Winter Sport Administration China 
elnevezésű szervezettől, valamint 
a Kínai Korcsolyázószövetségtől 
Burján Kínát sértő Instagram-
posztja miatt. Hangsúlyozták: 
elfogadhatatlannak tartják a válo-
gatott színében sportoló versenyző 
sportszerűtlen és sértő megnyil-
vánulását. A szövetség honlapján 
Burján is ismét bocsánatot kért, 
jelezve, hogy bár nem Kínát és 
nem a kínaiakat akarta bántani, 
elismeri, hogy sértő módon ábrá-
zolt egy helyzetet. A válogatott, 
mint ismeretes, Nagojából utazott 
Sanghajba, a világkupa-sorozat 
másik állomására, és Burján a 
repülőtéri várakozás pillanatait, 
valamint a tömeget örökítette 
meg, majd mindezt egy Kínát sértő 
mondattal posztolta. Bánhidi Ákos 
csapatvezető döntése értelmében 
Burján nem lépett jégre a péntektől 
vasárnapig tartó vk-versenyen, 
hanem hazautazott.

Oroszország–Hollandia és 
Norvégia–Spanyolország 
elődöntők lesznek a női 
kézilabdázók Japánban zajló 
világbajnokságán. Románia 
szégyenteljes, tizenhét gólos 
vereség után, a középdöntő 
sereghajtójaként, a torna 
12. helyén zárt, ugyanakkor 
Magyarország olimpiai selej-
tezőtornára való kvalifi kációja 
továbbra is bizonytalan.

 » VÁSÁRHELYI-NYEMEC RÉKA

A házigazda Japán is legyőzte 
Románia női kézilabda-vá-
logatottját a világbajnok-

ságon, ezért a középdöntőt nulla 
ponttal, sereghajtóként zárták. 
A tegnapi mérkőzésnek bár nem 
volt jelentős tétje a Tomas Ryde 
szövetségi kapitány edzette gárda 
számára – Cristina Neagu nem is 
lépett pályára ezen a találkozón 
–, de a 37-20 arányú vereség mégis 
szégyenteljes kudarcnak számít. 
A világklasszis átlövő, Cristina 
Neagu a lefújást követően jelezte 
is, hogy nem talál szavakat a tör-
téntekre, szerinte az egész vébén 
gyengén teljesítettek, amiért mind 
a játékosok, mind a szakmai stáb 
is felelős. „Három hónap múlva 
olimpiai selejtezőt játszunk, ami 
rendkívül fontos. A keret gerincét 
várhatóan ugyanezek a játékosok 
alkotják majd, és mindenkinek 
meg kell értenie, hogy klubcsa-
pataiknál jobban kell edzeniük, 
felkészültebben kell jönniük a 
válogatottba. Teljes szívemből 
szeretnék kijutni a tokiói nyári 
olimpiára, számomra az utolsó 
esély lenne az ötkarikás játékok-
ra” – mondta. Neagu, mint is-
meretes, egy évvel ezelőtt súlyos 
sérülést szenvedett, a pályára 
csak pár héttel ezelőtt tért vissza. 
Emiatt szerinte a vártnál jobban 
teljesített a világbajnokságon, tíz 
edzés után viszont nem is voltak 
magasak az elvárásai. A világbaj-
nokságon 49 gólt szerző Neagu 
és csapattársai végül a 12. helyen 
zárták a seregszemlét, ami viszont 
meglepő, hogy Ryde szerint ennél 
többet nem lehetett volna elérni. 
„Gratulálok Románia csapatának. 
Nagyon kényes helyzetben vol-
tunk a vébé elején a sérülések és 
a brassói doppingbotrány miatt, 
de túléltük, bejutottunk a közép-
döntőbe. Az, hogy négy játékost 
otthon kellett hagynunk a botrány 
miatt, rossz hatással volt a csa-
patra” – magyarázta elégedettsé-
ge okát a sokat bírált szakember. 
Hozzátette, hogy értékeli azt, amit 
a brassói játékosok helyére utolsó 
pillanatban behívott kézilabdázók 
tettek, emiatt büszke is arra, amit 
elértek. „Nem volt esélyünk Orosz-
ország ellen, és nem volt esélyünk 
most sem Japán ellen, de összes-
ségében remek tapasztalatokkal 
gazdagodtak a fi atal játékosaink” 
– nyilatkozott Ryde.

MEGALÁZÓ VERESÉG UTÁN, A 12. HELYEN ZÁRTA ROMÁNIA A NŐI KÉZILABDA-VILÁGBAJNOKSÁGOT

„Padlóra küldve” búcsúztak

Nyeretlenül a középdöntőben. Crina Pintea sem tudta megóvni Romániát a vébécsalódástól

 » „Három 
hónap múlva 
olimpiai selej-
tezőt játszunk, 
ami rendkívül 
fontos. A keret 
gerincét várha-
tóan ugyanezek 
a játékosok 
alkotják majd, 
és mindenkinek 
meg kell értenie, 
hogy klubcsapa-
taiknál jobban 
kell edzeniük, 
felkészültebben 
kell jönniük a 
válogatottba” 
– nyilatkozta 
Cristina Neagu.

 » Mivel Ro-
mánia a konti-
nensviadalon 
elért helyével 
játszhat selej-
tezőt, Oroszor-
szág, Norvégia 
és Hollandia 
viszont biztosan 
a vb legjobb hét 
csapata között 
zár, Magyaror-
szágnak Svéd-
ország pénteki 
győzelméért kell 
szurkolnia.

Megosztott szakma
Hogy mi lesz a svéd szövetségi ka-
pitány sorsa, még nem tudni, so-
kan már kinevezésekor bírálták, 
a vb-eredmény pedig nem javított 
a megítélésén. A korábbi román 
szövetségi kapitány, Gheorghe Ta-
dici már a keret-összeállítással sem 
értett egyet, és nehezményezte, 
hogy nem tudja kellően feltüzelni 
a játékosokat. Szerinte hazai szak-
emberre kellene bízni a csapatot, 
Aurelian Roșcát, Florentin Perát 
és Bogdan Burceát is alkalmasnak 
tartaná a feladatra. A válogatottba 
indulás előtt behívott Patricia Vi-
ziu ugyanakkor védelmébe vette 
Ryde-ot, emlékeztetett arra, ami-
kor irányítása mellett világbajnoki 
bronzérmes lett Románia és az Rio 
de Janeiró-i olimpiára is kvalifi kál-
ta a csapatot. „Akkor jó volt? De 
ilyen Románia, mindig sok a ké-
zilabda-szakértő” – nyilatkozta a 
31 éves játékos, hozzátéve, hogy a 

kijelzőn mutatott eredmények el-
lenére úgy érzi, a csapat erősebb. 
„Tanulnunk kell a hibákból, nem 
mehetünk az olimpiai selejtezőre, 
erre a vébére gondolva. Biztos va-
gyok benne, hogy Románia ott már 
mást fog mutatni” – mondta.

Svéddrukker magyarok
Románia, mint ismeretes, az olim-
piai kvalifi kációs tornára való ki-
jutást jelentő 2–7. helyeket célozta 
meg a vébé előtt, de gyenge szerep-
lése ellenére is részt vehet a márci-
usi ötkarikás selejtezőkön, hiszen 
a legutóbbi Európa-bajnokságon 
a negyedik helyen zárt. A konti-
nensviadal ranglistájáról még egy 
válogatott válthat jegyet a kvalifi -
kációs tornára. Ennek elérésében 
reménykedik a vb-középdöntőről 
lemaradt, 14. helyen végző Magyar-
ország is, ám sorsa bizonytalan ma-

radt, miután Montenegró tegnap 
legyőzte Svédországot. Ismeretes 
ugyanis, hogy az orosz, a norvég, 
a holland, a svéd és a román ötös-
ből legalább négynek a vébéről 
kell kijutnia az olimpiára vagy a 
kvalifi kációs tornára ahhoz, hogy 
a piros-fehér-zöldek Eb-hetedik he-
lye elegendő legyen a „mentőöv” 
megszerzéséhez. Mivel Románia 
már biztosan a kontinensviadalon 
elért helyével játszhat selejtezőt, 
Oroszország, Norvégia és Hollan-
dia viszont biztosan a vb legjobb 
hét csapata között zár, már csak 
Svédország hetedik helyéért kell 
szurkolniuk a magyaroknak.

Ez tegnap még nem sikerült, a 
Romániát is soraiban tudó 2. kö-
zépdöntős csoportban a svédek 
26-23-ra kikaptak Montenegrótól, 
és miután az oroszok 36-26-ra nyer-
tek Spanyolország ellen, a vég-
eredmény: 1. Oroszország 10 pont, 
2. Spanyolország 7, 3. Montenegró 

6, 4. Svédország, 5. Japán 2, 6. Ro-
mánia 0. A másik ágon, az 1. cso-
portban Norvégia 32-29-re nyert a 
németek ellen, Hollandia 40-33-ra 
legyőzte Koreát, Szerbia pedig Dá-
niával játszott 26-26 arányú dön-
tetlent, ezért itt a végeredmény: 
1. Norvégia 8 pont, 2. Hollandia 
6, 3. Szerbia 5., 4. Németország 5, 
5. Dánia 4., 6. Korea 2.

A folytatásban pénteken Norvé-
gia–Spanyolország (12.30) és Orosz-
ország–Hollandia (10.30) elődöntők 
lesznek, de aznap rendezik a Szer-
bia–Montenegró (4.30) mérkőzést 
az 5. helyért, miközben a 6.30-tól 
Svédország–Németország csata lesz 
a 7. helyért. A bronzmeccs és a dön-
tő vasárnap 10.30, illetve 13.30-tól 
lesz. Japán, Románia, Dánia és Ko-
rea számára lezárult a seregszemle, 
Dánia pedig a jövő évi nyári olimpi-
áról is lemarad.




