
Megnyerte az előselejtezőt a férfi válogatott 

Mindhárom mérkőzését megnyerte a román férfi kézilabda-válogatott a 
2021-es egyiptomi rendezésű világbajnokság előselejtezőjében. Az olasz-
országi tornán a tavaly októberben kinevezett Rareș Fortuneanu szövetsé-
gi kapitány által irányított Románia Grúziát 29–24-re, Koszovót 32–21-re, a 
házigazda Olaszországot pedig 29–24-re győzte le. A továbbjutáshoz két 
magyar ajkú játékos, Csog Vencel (Konstancai Dél-Dobrudzsa KC) és Thal-
maier Roland (Tordai Potaissa) is hozzájárult. A világbajnoki részvételtől 
azonban még távol áll a román együttes, amelynek még két pótselejtezős 
párharcot kell sikerrel vennie a jelenleg zajló Európa-bajnokság csapatai-
val szemben.

Vágó Attila irányította az SZFC-t 
és az FK Csíkszeredát is
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Z Á T Y I  T I B O R

M últ héten közös megegye-
zéssel bontott szerződést 
Andrásival a Székelyud-

varhelyi Vasas Femina. Az 1. Liga 
negyedik helyezettje tegnap reggel 
közösségi oldalán jelentette be, hogy 
megegyeztek Vágó Attilával. A salgó-
tarjáni születésű edző neve Székely-
földön inkább a férfi  labdarúgáshoz 
köthető, megfordult a Székelyudvar-
helyi FC-nél, és az FK Csíkszereda 
csapatát is irányította – mindkét he-
lyen egy fél idényt töltött 2017-ben.

A 60 éves szakember 2013-ban 
a magyar női válogatott szövetségi 
edzőjeként érkezett először Székely-
udvarhelyre, a Vasas Femina meg-
hívására, akkor még csak egy rövid 
látogatásra, megbeszélésre, közös 
tervek lehetőségeinek felmérésére – 
írja közleményében a csapat.

A korábbi hódmezővásárhelyi és 
makói labdarúgó edzőként irányítot-
ta többek között a Videotont, Diós-
győrt, Szolnokot és Békéscsabát is. A 
magyar női fociválogatott szövetségi 
kapitányaként 2007 márciusa és 2013 
novembere között két időszakban 42 
válogatott mérkőzésen ült a kispadon.

Telefonon felkerestük a korábbi 
magyar szövetségi kapitányt. „Nagy 
örömmel és lelkesedéssel megyek 
vissza Székelyudvarhelyre, mivel 

nagyon szerettem az ottlétemet az 
NB3-as csapatnál. László Bélával (a 
Vasas Femina elnöke, szerk. megj.) 
már régóta beszélgettünk, és most 
elfogadtam az ajánlatát. Nekem min-
dig is szívügyem volt a női foci, és ko-
moly tervekkel jövök vissza Székely-
udvarhelyre. Egy jó csapatot akarok 
összerakni, és hosszú távú terveink 
vannak, nem csak a nyárig tart a 
projekt. Komoly álmaim, céljaim 
vannak, bajnokot akarok faragni a 

lányokból és a Vasas Feminával elér-
ni a Bajnokok Ligája-szereplést. Úgy 
érzem, hogy a csapat vezetőségének 
segítségével ezt a közeljövőben el is 
tudjuk érni” – mondta Vágó.

Az edző február 3-án csatlakozik 
a lányokhoz, addig az ő edzéstervei 
szerint zajlik a téli felkészülés Szé-
kely János másodedző és az erőnléti 
edzők irányításával.

A tavaszi szezonnal kapcsolatban 
Vágó azt nyilatkozta, hogy dobogós 

helyezésre vezetné a Vasas Feminát, 
míg a Román Kupában címvédőként 
bejutna a fi náléba: „Ezek lennének 
az első lépések. Fiatal, ambiciózus 
csapatot akarok kiépíteni, amely a 
következő szezonban versenyben 
lesz a bajnoki címért.”

Az igazolásokkal kapcsolatosan 
elmondta, hogy a téli szünetben a 
csapat vezetőségével közösen egyez-
tetve erősítenek. „A bajnokság vé-
géig feltérképezem az együttest és a 
mezőnyt. Ez a négy hónap elég lesz 
arra, hogy tudjuk, miként állunk, 
majd előkészíthetjük a következő 
bajnokságot. Most az a cél, hogy a 
helyi fi atal tehetségeknek játéklehe-
tőséget biztosítsunk, majd idővel a 
Vasas Femina méltó ellenfele legyen 
a Kolozsvári Olimpiának” – zárta a 
beszélgetést.

A Vasas Femina a héten kezdte 
el a felkészülést a tavaszi idényre, 
egyelőre a másodedző, Székely Já-
nos és az erőnléti trénerek irányítják 
az edzéseket. Az új szakember janu-
ár végén érkezik Székelyudvarhely-
re. A csapat a bajnokságban jelenleg 
negyedik helyen áll, hátránya egy 
pont a harmadik Kisbecskerekkel 
szemben, míg a Román Kupa nyol-
caddöntőjében Borgóprund lesz az 
ellenfele.

Hazai siker és továbbjutás Göteborgban
Svédország válogatottja két góllal legyőzte Lengyelországot az olimpi-
ai kvalifikációs férfi kézilabda-Európa-bajnokság csoportkörének utol-
só fordulójában kedden este Göteborgban, ezzel biztosította tovább-
jutását a középdöntőbe. Eredmények, 3. (utolsó) forduló, B csoport 
(Bécs):  Csehország–Ukrajna 23–19, Ausztria–Észak-Macedónia 32–28. 
A végeredmény: 1. Ausztria 6 pont, 2. Csehország 4, 3. Észak-Ma-
cedónia 2, 4. Ukrajna 0. D csoport (Trondheim): Norvégia–Portugália 
34–28, Franciaország–Bosznia-Hercegovina 31–23. A végeredmény: 1. 
Norvégia 6 pont, 2. Portugália 4, 3. Franciaország 2, 4. Bosznia-Her-
cegovina 0. F csoport (Göteborg):  Svédország–Lengyelország 28–26, 
Szlovénia–Svájc 29–25 (16–10). A végeredmény: 1. Szlovénia 6 pont, 2. 
Svédország 4, 3. Svájc 2, 4. Lengyelország 0. A csoportok első két-két 
helyezettje jutott a középdöntőbe. A Magyarország–Izland (E csoport) 
mérkőzés lapzárta után fejeződött be.

• RÖVIDEN

15.30 Biatlon, világkupa, Ruhpolding, Németország (Eurosport 1)
17.00 Férfi kosárlabda, Román Kupa: Craiova–Nagyvárad (Digi Sport 4)
21.00 Díjátadó, Az Év Sportolója Gála, Budapest (M4 Sport)
22.15 Labdarúgás, Olasz Kupa: Parma–Roma (Look Plus)

Férfi vízilabda, Európa-bajnokság, Budapest 
18.30 Franciaország–Olaszország (M4 Sport)
20.00 Magyarország–Spanyolország (M4 Sport)

Férfi kézilabda, Európa-bajnokság, Ausztria, Norvégia, Svédország
17.00 Spanyolország–Csehország (Digi 2, Telekom 1, Look Plus)
19.15 Ausztria–Horvátország (Digi Sport 2, Telekom Sport 1, Look Plus)
21.30 Fehéroroszország–Németország (Digi 2, Telekom 2, Look Sport)

• S P O R T E S E M É N Y E K  A  T E L E V Í Z I Ó B A N

A decemberi, Japánban megren-
dezett világbajnokságon 12. he-

lyen végzett román csapat korábbi 
vezetőedzőjét, a svéd Tomas Rydét 
egy héttel ezelőtt menesztették tiszt-
ségéből, a Román Kézilabda-szövet-
ség (FRF) technikai bizottságának 
többsége nem volt megelégedve a 
szakember teljesítményével. Egy hét-

tel később a szövetség már ki is ne-
vezte az utódját, az említett bizottság 
kedden szinte egyöntetűen az SCM 
Craiova 47 éves szakemberét, Bog-
dan Burceát szavazta meg a női vá-
logatott új szövetségi kapitányának. 
Burcea legnagyobb sikerét az oltyán 
klubbal érte el, amellyel 2018-ban 
megnyerte a második számú európai 

klubsorozatot, az EHF Kupát. Koráb-
ban, 2012 és 2015 között még dolgo-
zott a román válogatottnál, Gheor-
ghe Tadici másodedzője volt.

Az új szakvezetőnek nagyon ne-
héz feladata lesz az együttes élén, 
hiszen március 19–22. között Romá-
nia részt vesz a podgoricai olimpiai 
selejtezőtornán, ahol a házigazda 
Montenegró mellett Norvégia, illetve 
Dánia, Németország, vagy Kazahsz-
tán lesznek az ellenfelei. Korábban 
még Észak-Korea szerepelt ebben a 
csoportban, de később visszalépett, 
így a nemzetközi szövetség utóbbi 
három válogatott közül választja ki 
a negyedik részvevőt. A csoport első 
két helyezettje jut tovább az olimpiai 
játékokra.

Az idő rövidsége, a kemény el-
lenfelek és a válogatott nehéz hely-
zete – több fontos játékos hiányzik 
a doppingbotrányba keveredett 
Brassói Coronától – miatt az új kapi-
tánytól nem egyértelmű elvárás az 
olimpiai kvalifi káció, sokkal inkább 
az, hogy kivezesse Cristina Neagué-
kat az év végi, Dániában és Norvé-
giában rendezendő Európa-bajnok-
ságra.

Horváth Bálint Ottó

Bogdan Burcea a román női kézisek új kapitánya

Komoly tervekkel  jön Székelyudvarhelyre
Visszatér a volt szövetségi kapitány, Vágó Attila
• Megnevezte új edző-
jét a női labdarúgó 1.
Ligában szereplő Szé-
kelyudvarhelyi Vasas
Femina: a magyar női
válogatottat kétszer is
irányító Vágó Attila ve-
szi át a távozó Andrási
Sándor Csaba helyét a
kispadon.

• Bogdan Burcea váltja a menesztett svéd Tomas Ry-
dét a román női kézilabda-válogatott kispadján. Az új
szövetségi kapitányra nagyon nehéz feladat vár: már-
ciusban kivezetni az együttest a nyári tokiói olimpiára,
illetve az év végi Európa-bajnokságra.




