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Andrási nélkül kezdi 
a felkészülést a Vasas Femina
Edzőváltás történt a Székelyudvar-
helyi Vasas Feminánál, a női labda-
rúgó-élvonalban szereplő együttes 
közös megegyezéssel szerződést 
bontott Andrási Sándor Csabával. 
A brassói szakember tavaly febru-
árban vette át a csapat irányítását, 
legjobb eredménye – amely egyben 
a Vasas Femina eddigi legnagyobb 
sikere is – a Román Kupa elhódítá-
sa volt 2019-ben. Az udvarhelyi  női 
labdarúgó-együttes vezetősége vár-
hatóan tíz napon belül nevezi ki az 
új szakembert – olvasható a klub 
közleményében. A Vasas Femina 
ma kezdi el a téli felkészülést.
 
Bianca Andreescu 
nem indul Melbourne-ben
A legutóbbi US Open női bajnoka, 
Bianca Andreescu nem indul a 
január 20-án kezdődő ausztrál 
nyílt teniszbajnokságon. A román 
származású kanadai játékos távol-
maradásáról az Australian Open 
szervezői adtak hírt, hozzáfűzve, 
hogy Andreescu térdsérülés miatt 
lépett vissza a tornától. A 19 éves 
teniszezőhöz hasonlóan a férfi me-
zőny két jeles alakja, az argentin 
Juan Martín del Potro és a francia 
Richard Gasquet is térdpanaszok 
miatt mondta le részvételét az idei 
melbourne-i Grand Slam-viadalon.
 
Kiesett a Sepsi-SIC 
az Európa Kupából
Kilencpontos hátrányából csak 
nyolcat tudott ledolgozni a Sepsi-
szentgyörgyi Sepsi-SIC a női kosár-
labda-Európa Kupa rájátszásának 
visszavágóján. A háromszékiek 
hiába győztek 79:71-re a lengyel 
Artego Bydgoszcz vendégeiként, 
141:140-es összesítéssel a lengyelek 
jutottak tovább a kontinensviadal 
nyolcaddöntőjébe. A román női 
kosárlabda-bajnokságban elkezdő-
dött a középszakasz, ahol az első 
fordulóban a Sepsi-SIC 99:63-ra 
nyert a Brassói Olimpia otthoná-
ban. A zöld-fehérek szerdán 19 
órától a Szatmárnémeti VSK csapa-
tával játszanak a Sepsi Arénában 
a Román Kupa negyeddöntőjének 
visszavágóján, majd szombaton, 
szintén 19 órakor a Kolozsvári U 
látogat Sepsiszentgyörgyre.
 
Végleges a hokisok olimpiai
selejtezős csoportbeosztása
Újrajátszották a Spanyolország–
Hollandia olimpiai selejtezős jégko-
rongmérkőzést, amely december-
ben jéghiba miatt az első harmad 
után félbeszakadt. A találkozót 
elölről kezdték, a csapatok az első 
szünetre 1-1-es, a másodikra 3-3-as 
állással vonultak le, a harmadik 
harmad elején Hollandia betalált, 
a végén pedig egy üres kapus góllal 
5-3-ra győzött. A hollandok sikere 
azt jelenti, hogy második legjobb 
ranglistahelyezettként Kazahsz-
tánba mennek, ahol a házigazdán 
kívül Lengyelországgal és Ukraj-
nával játszanak, míg Horvátország 
Szlovéniába utazik, hogy a szom-
szédja mellett Japánnal és Litváni-
ával meccseljen. Az már korábban 
eldőlt, hogy Nottinghamben Romá-
nia, Magyarország, Nagy-Britannia 
és Észtország játszik a következő 
körért. Az összecsapások február 
6–9-én lesznek.

A FÉRFI KÉZILABDÁZÓK ELŐSZÖR MÚLTÁK FELÜL AZ OROSZOKAT EURÓPA-BAJNOKSÁGON

Bravúrral indított Magyarország

Fékezhetetlenek. Oroszország nem tudta visszarántani Máthé Dominikékat az Eb-n

Győzelemmel kezdte a férfi  
kézilabda-Európa-bajnokságot 
Magyarország: a csoportkör 
első fordulójában Oroszország 
ellen 26-25-re nyert. A történelmi 
sikerrel zárult összecsapás leg-
jobbja Mikler Roland kapus lett.
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O roszország elleni bravúrgyő-
zelemmel kezdte a svéd–oszt-
rák–norvég közös rendezésű 

Európa-bajnokságot Magyarország 
férfi  kézilabda-válogatottja, amely 
világversenyen mostanáig még soha 
nem tudta felülmúlni a szovjet válo-
gatottat vagy annak jogutódja csapa-
tát. Ezúttal a malmői E csoport első 
körében 26-25 arányú sikerrel borí-
tották a papírformát, a találkozó leg-
jobbja Mikler Roland kapus lett.

Ismeretes, hogy a csapat újjáépült 
erre a kontinensviadalra, sérülés 
miatt pedig több rutinos alapember 
hiányzik a keretből. Gulyás István 
szövetségi kapitány a Magyar Ké-
zilabda-szövetség hivatalos hon-
lapján hangsúlyozta is, hogy még 
„tanulják egymást”. „Lehet, hogy 
hamarabb időt kellett volna kér-
nem, lehet, hogy ezért csúszott ki 
a kezünkből a 4-5 gólos vezetés, de 
bíztunk a játékosokban, hogy meg-
oldják. Bánhidi Bencének hama-
rabb kellett volna pihenőt adnunk, 
mert kihagyott pár olyan helyzetet, 

amit máskor biztos kézzel szokott 
lőni. Úgy érzem, hogy mindenki 
odatette magát, hatalmas szívvel 
játszott a csapat” – értékelte a lá-
tottakat. Mikler szerint is a győzni 
akarásuk vezette őket sikerre, emi-
att külön büszke a csapatára. „A 
védekezésünk jó volt, bár mindig 
lehet jobb, 25 gólt kaptunk, ami na-
gyon szép szám, és ezt így kell csi-
nálni a folytatásban is” – tette hoz-
zá a magyar kapus, aki harminckét 
lövésből nyolcat védett ki.

Ma az ellen az olimpiai és világ-
bajnoki címvédő Dánia ellen foly-
tatják az E csoportban, amelyik 31-
30-ra váratlanul kikapott Izlandtól 
az első fordulóban. Izland szerdán 
lesz a magyarok ellenfele. Gyulyás 
szerint az orosz és az izlandi csapat 

között dinamikában van különb-
ség, úgy gondolja, hogy sebesség-
ben lesz más az a találkozó. „Egy 
kicsit talán »alacsonyabb« csapat, 
ami előny lehet, de természetesen 
van pár klasszis játékosa, rájuk is 
fel fogunk készülni tisztességesen” 
– mondta. A középdöntőbe, a cso-
portok első két helyezettje jut majd 
tovább, és bár a magyar válogatott 
irányába ezt nem támasztották el-
várásként, a játékosok optimisták. 
Bánhidi szerint napról napra javul 
a támadó- és védekezőjátékuk is, 
ugyanakkor Izland és Dánia ellen 
többet is kell majd nyújtaniuk, mint 
az oroszok ellen.

A kontinensviadalon amúgy 
Montenegró is történelmi sikert ara-
tott, amikor 22-21-re legyőzte Szerbi-
át a grazi A csoportban, a trodheimi 
C négyesben ugyanakkor Spanyol-
ország és Hollandia is magabiztos 
diadalt aratva kezdték a tornát. A 
házigazdák közöl a göteborgi F cso-
portban Svédország 34-21-re múl-
ta felül Svájcot, lapzártánk után 
pedig azzal a szlovén válogatottal 
találkozott, amely az első forduló-
ban 26-23-ra verte Lengyelországot. 
Norvégia a trodheimi D kvartettben 
a bosnyákok elleni 32-26 arányú si-
kerrel nyitott, miközben a franciák 
28-25-re kikaptak a portugáloktól. 
Ausztria a bécsi B csoportban a 
cseheket múlta felül 32-29-re a nyi-
tókörben, hogy lapzártánk után a 
macedónokkal szemben egy góllal 
alulmaradt ukránok ellen lépjen 
pályára.

 »  Ma az ellen 
az olimpiai és 
világbajnoki 
címvédő Dánia 
ellen folytatják 
a magyarok az 
E csoportban, 
amelyik 31-30-ra 
váratlanul kika-
pott Izlandtól az 
első fordulóban.
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Ryde perelni készül a román szövetséget

Tomas Ryde szabálytalannak tartja a Románia női kézilabda-válogatottjának 
szövetségi kapitányi tisztségéből történt menesztését, ezért ügyvédje tolmá-
csolása alapján bepereli a hazai sportági szervezetet. A svéd szakembertől, 
mint ismeretes, a decemberi világbajnokság gyenge eredményei miatt váltak 
meg, most új szakvezetőt keresnek a vb-tizenkettedik, jelenleg olimpiai 
pótselejtezőre készülő csapathoz. A ProSport úgy tudja, hogy a négy hazai 
jelölt közül mindenki visszautasította az ajánlatot, közülük a Craiovát edző 
Bogdan Burcea sajtótájékoztatóján ki is jelentette, igazságtalannak tartja, 
hogy miközben külföldi szakemberek esetében a szövetség nem bánta, ha 
a válogatott mellett klubcsapatot is edzenek, addig a romániai mesterektől 
a klubedzői tevékenységük feladását kérik. Megjegyezte ugyanakkor azt is, 
hogy jómaga a pályának „hátat fordítva” is elérte volna a 10–12. világbajnoki 
helyezést a válogatottal, ugyanakkor Rydét a romániai kézilabdázás szégyen-
foltjának tartja. „Az volt szabályellenes, ahogyan második mandátumára 
kinevezték és inkább nekünk kellene őt beperelni, amiért hiányzott a Svédor-
szág elleni tétmérkőzésről” – tette hozzá Burcea.
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A Ferencváros és az Újpest is győz-
ni tudott hétvégén Gyergyószent-

miklóson – előbbi 3-1-re, utóbbi 3-2-
re –, és ezzel eldőlt, hogy a Gyergyói 
HK a hetedik helyen végez a jégko-
rong-Erste Liga alapszakaszában.

A pénteken záruló alapszakaszt kö-
vetően az első öt helyezett, a Csíkszere-
dai Sportklub, a Ferencváros, a Brassói 
Corona, a Debreceni EAC és a Dunaúj-
városi Acélbikák a középszakasz fel-
sőházában folytatják, ahol a csapatok 
6–3–2–1–0 bónuszponttal kezdik a 
sorozatot. Az már biztos, hogy a Sport-
klub 6, a Ferencváros pedig 3 ponttal 

kezd. Az alapszakasz harmadik helyé-
nek megszerzésére matematikailag a 
Brassónak, a Debrecennek és a Duna-
újvárosnak is maradt még esélye. Nem 
tudta ugyanakkor megelőzni az Újpes-
tet, így a 7. helyen zárja az alapszakaszt 
a Gyergyói HK. A középszakasz alsóházi 
csoportjában az Újpest 6, a Gyergyói HK 
4 ponttal kezd, a nyolcadik helyért járó 
két bónuszpontért a Fehérvári Titánok 
és a Bukaresti Hokiklub harcol, az alap-
szakasz utolsó helyén pedig a Vasas 
végez, és nem kap bónuszpontot. Ma 
Hokiklub–Dunaújváros, holnap 18.30 
-tól pedig Gyergyó–Debrecen találko-
zó lesz, hogy utána szerdán Ferenc-
város–Vasas és Dunaújváros–Brassó, 

csütörtökön Sportklub–Debrecen és 
Fehérvári Titánok–Brassó, pénteken 
pedig Vasas–Hokiklub párosítás szerint 
zárják az alapszakaszt.

A középszakasz január 21-én kezdő-
dik, és február 19-éig tart. Ennek prog-
ramját már el is készítette a bajnokság 
versenybizottsága – a klubokkal és 
a közvetítések jogtulajdonosával, az 
MTVA-val egyeztetve. Az oda-vissza 
vágó alapon rendezendő körmérkőzé-
ses szakaszt követően a legjobb nyolc 
csapat jut a rájátszásra, ahol érvényes 
az ellenfélválasztás: a felsőházi közép-
szakasz dobogósai a negyeddöntőre, 
majd az elődöntőre a talpon maradtak 
közül választhatnak ellenfelet.

Hetedikként zárja az alapszakaszt a Gyergyói HK

 »  Az alap-
szakasz harma-
dik helyének 
megszerzésére 
matematikailag 
a Brassónak, a 
Debrecennek és a 
Dunaújvárosnak 
is maradt még 
esélye.




