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 » RÖVIDEN

Rangadót nyerve jutott
négyes döntőbe a Sepsi SIC
A tavaly döntős Szatmárnémeti 
VSK elleni 71:61 és 90:63 arányú 
két győzelmével négyes döntőbe 
jutott a címvédő Sepsi SIC női 
kosárlabdacsapata a Román 
Kupában. A sepsiszentgyörgyi 
együttes mellett az Arad, a Kézdi-
vásárhely és a Bukaresti Agro-
nomia léphetnek majd pályára a 
Final Fourban.
 
Negyeddöntőbe jutottak
Bíró Attila „leányai”
Magyarország női vízilabda-válo-
gatottja biztosította negyeddön-
tőbe jutását a Budapesten zajló 
Európa-bajnokság A csoportjából, 
miután a harmadik fordulóban – 
százszázalékos mérlegét megőriz-
ve – 9-8-ra legyőzte szerdán az 
orosz csapatot. Bíró Attila szövet-
ségi kapitány tanítványai pénte-
ken az ugyancsak százszázalékos 
görögökkel találkoznak, majd 
vasárnap a pont nélkül álló szer-
bek ellen zárják a csoportkört. Az 
olimpiai kvalifi kációs kontinens-
viadalon egyetlen tokiói indulási 
jog szerezhető meg. Az európai 
csapatok közül ez csak a vb-ezüst-
érmes spanyoloknak van meg.
 
Pénzügyi különbségek 
a futballvilágban
Az Európai Labdarúgó-szövetség 
(UEFA) adatai szerint a kontinens 
30 leggazdagabb klubjának annyi 
bevétele volt 2018-ban, mint to-
vábbi 682 együttesnek összesen, 
a szervezetet vezető Aleksander 
Ceferin pedig veszélyesnek tartja 
az aránytalanságokat a klubfut-
ball stabilitására és sikeressé-
gére nézve. Az UEFA-beszámoló 
alapján ugyanis a bevételek terén 
tapasztalt növekedés mintegy 75 
százalékát az öt topliga (angol, 
francia, német, olasz, spanyol) 
generálta, míg annak több mint 
a fele a leggazdagabb 30 klub-
hoz köthető. A bérek is nagyobb 
ütemben nőttek a bevételeknél, 
így például a spanyol La Ligában 
a fi zetések a klubok bevételé-
nek 64 százalékát teszik ki, és a 
bérköltségek 35 európai klubnál 
érik el a 100 millió eurós határt. 
Az MTI beszámolójában jelezte, 
a KPMG könyvvizsgáló cég is 
csütörtökön hozta nyilvánosságra 
elemzését, amely szerint Európa 
nyolc legnagyobb labdarúgó-baj-
nokságának győztese kivétel 
nélkül növelni tudta bevételeit az 
előző szezonban. A legnagyobb 
bevételnövekedést a BL-elő-
döntős holland bajnok Ajax 
érte el a megelőző szezonhoz 
képest 117 százalékos ugrással, 
a legnagyobb bevételt viszont a 
Barcelona könyvelhette el 839,5 
millió euróval. Bevétel-növeke-
dése ellenére veszteséges csak a 
Juventus volt, ám ebben nagyban 
közrejátszott Cristiano Ronaldo 
2018-as leigazolása.

 » KRÓNIKA

Egyetlen szakasz választja el Gye-
nes Emánuelt célja elérésétől az 

idei szaúd-arábiai Dakar Ralin, ahol 
miután csütörtökön második helyen 
ért célba a motorosok Malle Moto 
kategóriájában, a szervizcsapat nél-
kül versenyzők csoportjában az ösz-
szetett éléről vág neki a Haradh-ból 
Qiddiyába vezető utolsó 447 km 
megtételének.

A pénteken záruló tereprali-vi-
adalon 1 óra és 20 perc az előnye a 
csütörtöki szakaszt megnyerő, de 
az összetettben második Benjamin 
Melot előtt, miközben a rangsor-
ban harmadik Florent Vayssade-hoz 
képest már több mint két és fél óra 
előnyt halmozott fel. A szatmár-
németi versenyző a motorosok ab-
szolút összetettjében is a legjobb 
harminc között maradt: tegnap a 
harmincegyedikként ért célba, ezért 
a 29. pozícióban várja a sivatagi via-
dal lezárását.

A motorosok között amúgy a sza-
kaszt Pablo Quintanilla nyerte, az 
összetettben élen álló Ricky Brabec 
pedig csak a tizedik lett, ezért előnye 
az utolsó szakasz előtt 14 percre 

apadt Quintanillával szemben. Már 
az összetettben harmadik Toby Price 
is csak 22 perccel marad el az ameri-
kai hondástól, de Matthias Walkner 
és Joan Barreda Bort is félórányira 
állnak az első helytől. Az autósok 
mezőnyében is szoros az állás: teg-

nap ugyanis Stéphane Peterhansel 
nyert pár másodperccel Nasser al-At-
tiyah előtt, de Carlos Sainz nyolcper-
ces késéssel a harmadik lett, ezért az 
összetett élén maradva mintegy tíz-
perces előnnyel vág neki a pénteki, 
utolsó szakasznak.

Karnyújtásnyira Gyenes Mani Malle Moto-győzelme
 » A pénteken 

záruló terepra-
li-viadalon 1 óra 
és 20 perc Mani 
előnye a kategóri-
ájában Benjamin 
Melot előtt.

KÜLÖNFÉLE

Eladók német, jó minőségű, bontott fa és 
műanyag termopan ablakok, egy- és kétnyílósok; 
új bejárati ajtók, teraszajtók többféle méretben, új 
fa- és műanyag ablakok – kedvező áron, Kápol-
náson. Szállítás megoldható. Árak: 200–2000 lej. 
www.szekelyhirdeto.info. Tel.: 0742-630838.

Csoportgyőztesként jutott 
tovább Magyarország férfi  
kézilabda-válogatottja az Euró-
pa-bajnokság középdöntőjébe, 
ahol Norvégia ellen kezd a 
malmői hatosban.

 » VÁSÁRHELYI-NYEMEC RÉKA

A z Európa-bajnokság előtti 
visszafogott esélylatolgatá-
sok és a sérült kulcsemberek 

névsora hallatán kevesen mertek 
volna arra fogadni, hogy Magyar-
ország férfi  kézilabda-válogatottja 
veretlenül és csoportelsőként jut 
tovább a csoportjából, kiejtve a 
világ- és olimpiai bajnok Dániát. 
Márpedig ez a bravúros siker szerda 
este megvalósult, amikor is a fi atal 
piros-fehér-zöld együttes 24-18-ra 
legyőzte az akkor már biztos to-
vábbjutónak számító Izlandot. Egy 

MAGYARORSZÁG FÉRFI KÉZILABDA-VÁLOGATOTTJA MEGNYERTE CSOPORTKÖRÉT A KONTINENSTORNÁN

Bánhidiék bravúros továbbjutása

Sivatagi kaland. Gyenes Mani élen motorozik a homokdűnék között

 » „Majdhogy-
nem az életün-
kért játszottunk, 
és meg is csinál-
tuk” – mondta 
Bánhidi Bence.

döntetlen is elegendő lett volna szá-
mukra, de az a háromgólos hátrány-
ban zárt első félidő láttán sem tűnt 
egyszerű feladatnak, ezért a szünet 
utáni szárnyalásuk csak fokozta az 
elégedettséget.

Az átlövő Balogh Zsolt is nehezen 
találta a megfelelő szavakat a szerda 
esti meccs után. „Ez egy olyan tel-
jesítmény volt egy rossz első félidő 
után, hogy még minket is meglepett. 
De szerintem mindenkit. Az benne 
volt, hogy visszajövünk a meccsbe, 
de hogy a végére ilyen sima lesz, azt 
nem is tudom elhinni” – idézte a ké-
zilabdázót a magyar sportági szövet-
ség hivatalos honlapja. Csapattársa, 
a beállós Bánhidi Bence szerint a 
félidőben önbizalmat „öntöttek” 
egymásba, fontosnak tartották, 
hogy saját maguk is elhiggyék: ké-
pesek a fordításra. „Majdhogynem 
az életünkért játszottunk, és meg is 
csináltuk” – mondta.

Gulyás István szövetségi kapitány 
értékelésekor kiemelte a szünet után 
hatékonyan működő védelmüket, 
amelyben Mikler Roland kapusnak 
is nagy szerepe volt. A védelmük 
erősségét már indulás előtt is hang-
súlyozták, rámutatva, hogy magas 
játékosokból álló faluk nagyban 
segítheti őket. Ez be is igazolódott, 
hiszen szerda este Dánia már hiába 
múlta felül 31-28-ra Oroszországot, 
az idei norvég–svéd–osztrák közös 
rendezésű kontinensviadalról nem 
jutott tovább, miközben az csoportját 
5 ponttal megnyerő Magyarország és 
a 4 ponttal második Izland a malmői 
2. középdöntős csoportban folytatja. 
Dánia a 13. helyen zárt, mögötte a 
szintén meglepetéskiesőnek számító 
Franciaország a 14., Macedónia a 15., 
Svájc a 16., Hollandia a 17., Monte-
negró a 18., Ukrajna a 19., Szerbia 
a 20., Lengyelország a 21., Oroszor-
szág a 22., Bosznia-Hercegovina a 
23., Lettország pedig a 24. pozíció-
ban végzett. „Tovább kell mennünk, 
nem szabad sakkoznunk, jó erőben 
van a társaság, frissek, így kell to-
vább mennünk” – mondta Gulyás, 
akinek a tanítványai pénteken épp 
a középdöntős csoportban élen álló 
Norvégiával játszanak 19.15 órától. 
Két nappal később Szlovénia lesz az 
ellenfél, majd Svédországgal és Por-
tugáliával találkoznak. A csoport-
körből továbbvitt pontokkal az állás 
most: Norvégia 2 pont, Magyarország 
2, Szlovénia 2, Svédország 0, Izland 
0, Portugália 0. A bécsi első közép-
döntős csoportban már csütörtöki 
lapzártánk után lejátszották az első 
forduló mérkőzéseit Spanyolország–
Csehország, Horvátország–Ausztria 
és Fehéroroszország–Németország 
párosítás szerint.
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Kinevezte szövetségi kapitányát Románia és Magyarország

Románia női kézilabda-válogatottja Bogdan Burcea szövetségi kapitány irányításával készül a 
márciusi olimpiai kvalifi kációs tornára, míg Magyarország együttesét Danyi Gábor és Elek Gábor 
közösen készítik fel a selejtezőkre. Ezt mindkét ország sportági szövetsége csütörtökön jelentette 
be hivatalosan, bár amikor a decemberi világbajnokságot követően menesztették az együtteseik 
főedzőit – Tomas Rydét, illetve Kim Rasmussent – már megemlítették a kiszemelt utódokat. A pi-
ros-fehér-zöldeknél nem is volt több opció, a kezdetektől a Győri ETO és a Ferencváros klubedzőivel 
képzelték el a folytatást. Pálinger Katalin, a sportági szövetség alelnöke nagyon erősnek érzi ezt a 
felállást, hiszen meglátása szerint külön-külön is alkalmasak lennének a feladatra. A két szakember 
megtiszteltetésnek tartja a felkérést, szerintük fontos, hogy most teljes összefogással a válogatottra 
összpontosítsanak. Magyarország, mint ismeretes Győrön fogadja majd Kína, Szerbia és Orosz-
ország legjobbjait a március 20–22-ei tornán, ahonnan az első két helyezett vált jegyet a tokiói 
ötkarikás játékokra. Románia legjobbjai ez idő alatt Montenegróban selejteznek, ahol a házigazdák 
mellett Norvégia és Kazahsztán – a visszalépett Észak-Korea helyett – lesznek az ellenfeleik. Erre a 
Craiova edzője, Bogdan Burcea készíti fel a csapatot. Ő a technikai bizottság négy jelöltje között lett 
„befutó”, és a szövetségi kapitányi tisztséggel párhuzamosan a klubedzői feladatait is ellátja majd. 
A Román Kézilabda-szövetség igazgatótanácsa csütörtökön hivatalosította a kinevezését, mint 
ahogyan ez alkalommal hivatalosították a svéd Tomas Rydéval történt szerződésbontást is.




