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7.00 Tenisz, Grand Slam-torna,    
         Australian Open, Melbourne 
        (Eurosport 1, Eurosport 2)
18.00 Férfi kosárlabda: 
           Nagyszeben–Steaua 
           (Digi Sport 2)
19.00 Jégkorong, Erste Liga: 
          Ferencváros–Csíkszereda 
          (M4 Sport)
22.00 Labdarúgás, Angol Kupa: 
           Bournemouth–Arsenal 
           (Eurosport 1 Ro)

• 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  

Kijutottak 
az olimpiára
A magyar és a román női aszta-
litenisz-válogatott is bebiz-
tosította helyét a nyári tokiói 
ötkarikás játékokon, miután 
mindkét mérkőzését sikerrel 
vette a portugáliai Gondomar-
ban megrendezett olimpiai 
kvalifikációs csapatversenyen. 
A marosvásárhelyi származású 
Szőcs Bernadette-tel felálló 
román női válogatott pénte-
ken délután 3–2-re legyőzte 
Indiát, ezzel biztossá vált a 
részvétele az idei olimpián. Az 
Európa-bajnoki címvédő csapat 
azonban megszenvedett a to-
vábbjutásért. Szőcs Bernadette 
ugyanis váratlanul mindkét 
egyéni meccsét elveszítette, de 
csapattársai, Elizabeta Samara 
és Daniela Dodean Monteiro 
megnyerték a sajátjukat, illetve 
a párosok összecsapásán is 
jobbnak bizonyultak. Első mér-
kőzésén Románia 3–0 arányban 
sokkal könnyebben múlta felül 
Olaszországot. A magyar női 
válogatott Madarász Dóra, Per-
gel Szandra és Fazekas Mária 
összeállításban még csütörtö-
kön 3–1-re legyőzte a házigaz-
da portugálokat, ezzel szintén 
kvótát szerzett a nyári olimpi-
ára. Ez az első alkalom, hogy 
Magyarország csapatban is 
kvalifikálta magát az olimpiára. 
A magyar csapat első meccsén 
3–0-ra nyert a horvátok ellen. 
A férfiak versenyében a román 
és a magyar csapat is lemaradt 
a kvótaszerzésről, a továbbjutó 
kilétét eldöntő mérkőzéseken 
a Szőcs Hunort soraiban tudó 
Románia 3–2-re alulmaradt 
Szlovákiával szemben, míg 
Magyarország 3–0-s vereséget 
szenvedett Svédországtól.

Fucsovics kikapott 
Federertől
Az Australian Open férfi 
egyesének nyolcaddöntőjében 
Fucsovics Márton megnyerte 
az első játszmát Roger Federer 
ellen, majd a következő hármat 
elvesztette, így búcsúzni kény-
szerült a további küzdelmektől. 
Férfi egyes, nyolcaddöntő: 
Roger Federer (svájci, 3.)–Fu-
csovics Márton (magyar) 4:6, 
6:1, 6:2, 6:2.  Bejutott a legjobb 
16 közé a román Simona Halep, 
akinek nyolcaddöntős ellenfele 
a belgiumi Elise Mertens lesz.

• RÖVIDEN 

T egnap este a lapzárta után véget 
ért Spanyolország–Horvátország 

döntővel zárult a 2020-as férfi  kézi-
labda Európa-bajnokság. A pénteki 
elődöntőkben a spanyolok két góllal 
verték Szlovéniát, míg a horvátok 
kétszeri hosszabbításban gyűrték le 
Norvégiát. A bronzmeccsen a norvé-
gok sima győzelmet arattak a szlo-
vének felett, míg az ötödik helyet 
a németek szerezték meg, miután 
kettővel verték a torna meglepetés-

csapatát, Portugáliát. A magyar vá-
logatott a középdöntőben az ötödik, 
összesítésben pedig a kilencedik he-
lyen zárt, lemaradt az olimpiai kva-
lifi kációs tornáról.

Női Eb Magyarországon

Magyarország, Ausztria és Svájc ren-
dezi a 2024-es női kézilabda Euró-
pa-bajnokságot a kontinentális szövet-
ség (EHF) Stockholmban meghozott 

szombati döntése értelmében. A 2024-
es lesz a 16. női Európa-bajnokság a 
sportágban, de az első, amelyen 24 
válogatott vehet részt. A csoportmér-
kőzéseket Budapesten, Debrecenben, 
Innsbruckban és Bázelben, a közép-
döntőket Budapesten és Debrecen-
ben, az elődöntőket és a helyosztókat 
Budapesten rendezik 2024. november 
28. és december 15. között. Az EHF ta-
valy júniusban közölte, hogy a magyar 
szövetség is szeretne pályázni a konti-

nenstornára, majd szeptemberben de-
rült ki, hogy az MKSZ az osztrákokkal 
és a svájciakkal közösen rendezne. A 
pályázat Oroszország, valamint Cseh-
ország, Lengyelország és Szlovákia 
közös jelentkezését győzte le.

Magyarország eddig kétszer volt 
házigazda, 2004-ben egyedül, tíz év-
vel később Horvátországgal közösen 
rendezett kontinenstornát, 2022-ben 
pedig – Szlovákiával közösen – férfi  
Európa-bajnokságnak ad otthont.

Kilencedik helyen zártak a magyarok

S ima, tízgólos győzelmet aratott 
az FTC-Rail Cargo Hungaria a 

Bukaresti CSM fölött a női kézilabda 
Bajnokok Ligája középdöntőjének 
első fordulójában. A Fradi repülőraj-
tot vett, hiszen egy gyors gólváltást 
követően zsinórban hat gólt dobott, 
a 11. percben már 7–1-re vezetett. A 

folytatásban sem talált magára a 
bukaresti csapat, 19–10-nél jött a 
pihenő. A második játékrész álom-
szerűen folytatódott a zöld-fehérek 
számára, vezettek tizennéggyel is, 
végül tízzel, 33–23-ra győztek. A 2-es 
csoportban a román bajnok Râm-
nicu Vâlcea kiütéses, tizenöt gólos 

győzelmet aratott a Krim Ljubljana 
felett. Női kézilabda BL, közép-
döntő, 1. forduló, 1-es csoport: 
FTC–Bukaresti CSM 33–23 (19–10), 
Metz–Rosztov Don 23–20, Kristian-
sand–Esbjerg 31–35. Az 1-es csoport 
állása: 1. Metz 8 pont, 2. Esbjerg 6, 3. 
Kristiansand 5, 4. Rosztov 5, 5. FTC 

3, 6. CSM 3. 2-es csoport: Râmnicu 
Vâlcea–Krim Ljubljana 31–16, Bu-
ducsnoszt–Savehof 30–25, a Győri 
ETO–Brest Bretagne mérkőzés lap-
zárta után ért véget. A 2-es csoport 
állása: 1. Győri ETO 8 pont, 2. Brest 8, 
3. Buducsnoszt 6, 4. Rm. Vâlcea 2, 5. 
Savehof 2, 6. Ljubljana 2.

A Fradi feltörölte a padlót a Bukaresti CSM-mel

A magyar női vízilabda-váloga-
tott megszerezte a bronzérmet 

a budapesti olimpiai kvalifi kációs 
vízilabda Európa-bajnokságon, a 
szombati bronzmérkőzésen 10–8-ra 
legyőzte a címvédő Hollandiát.

Sokáig hátrányban volt a magyar 
csapat a kontinenstorna harmadik 
helyéért lejátszott kisdöntőben. Biró 
Attila együttese a harmadik negyed-

ben fordított, majd a végén már gólt 
sem kapott, így megőrizte győzelmét. 
A magyar együttesnek nem sikerült 
hazai medencében megszereznie az 
olimpiai kvótát, de erre még lehetősé-
ge lesz a március közepén Triesztben 
rendezendő kvalifi kációs tornán.

Az olimpiai kvalifi kációs konti-
nenstorna egyetlen kvótáját az oro-
szok szerezték meg, akik a szombat 

esti döntőben 13–12-re alulmaradtak 
az ötkarikás játékokon való részvé-
telüket már korábban bebiztosított 
spanyolokkal szemben.

A magyar férfi  vízilabda-válo-
gatott tegnap lapzárta után Spa-
nyolországgal csapott össze a Duna 
Arénában az Európa-bajnoki cím 
megszerzéséért. A magyar csapat a 
pénteki elődöntőben 10–8-ra legyőz-

te Montenegrót, így a döntőbe jutás 
mellett kiharcolta a tokiói olimpián 
való indulás jogát is.

Női vízilabda Európa-bajnok-
ság, kisdöntő: Magyarország–Hol-
landia 10–8 (3–5, 2–2, 4–1, 1–0). 
Döntő: Spanyolország–Oroszország 
13–12 (3–4, 5–4, 2–2, 3–2). 

Horváth Bálint Ottó

Bronzérmes lett a magyar női vízilabda-válogatott

Focinagyüzem volt a hétvégén a tusnádfürdői sportcsarnokban   ▴  FOTÓ: PINTI  ATTILA

D O B O S  L Á S Z L Ó

A vetélkedőre kilenc csapat 
nevezett be, az együttesek 
előbb három háromcsa-

patos csoportba kerültek, majd a 
csoportelsők az első három helyért 
küzdöttek, míg a csoportmásodikok 
a 4–6., a csoportharmadikok pedig 
a 7–9. helyekért. A csapatok 4+1-es 
felállításban léptek pályára, a mér-
kőzések pedig 25 percesek voltak. 
A tornát veretlenül, százszázalékos 
teljesítménnyel a Gyimesfelsőloki 
Tatrosforrás gárdája nyerte meg. Az 
első helyért folytatott küzdelemben 
előbb az A csoport győztesét, Csík-
szentmártont verte 3–0-ra, majd a 

B csoport első helyezettjét, Lázár-
falvát múlta felül 3–2-re. A második 
helyen a lázárfalviak végeztek, miu-
tán 1–0-ra legyőzték Szentmártont.

Teremlabdarúgó-torna, A cso-
port: Tusnádfürdő–Csíkszentmárton 
2–2, Csíkszentmárton–Csíkszentimre 
I. 7–0, Tusnádfürdő–Csíkszent imre 
I. 7–2. B csoport: Csíkszentmihály–
Csíkszentimre II. 3–1, Lázárfalva–

Csíkszentmihály 3–0, Lázárfalva– 
Csíkszentimre II. 2–3. C csoport: 
Kozmás–Csíkszentsimon II. 3–3, Gy-
imesfelsőlok–Kozmás 5–1, Gyimesfel-
sőlok–Csíkszentsimon II. 8–2. Az 1–3. 
helyekért: Szentmárton–Lázárfalva 
0–1, Szentmárton–Gyimesfelsőlok 
0–3, Gyimesfelsőlok–Lázárfalva 
3–2. A 4–6. helyekért:  Tusnádfür-
dő–Szentimre II. 5–2, Tusnádfürdő–

Kozmás 4–4, Kozmás–Szentimre II. 
3–6. A 7–9. helyekért:  Szentimre I.–
Szentmihály 1–2, Szentimre I.–Szent-
simon II. 1–2, Szentsimon II.–Szent-
mihály 2–5. A torna végeredménye:  
1. Gyimesfelsőlok, 2. Lázárfalva, 3. 
Csíkszentmárton, 4. Tusnádfürdő, 5. 
Csíkszentimre II., 6. Kozmás, 7. Csík-
szentmihály, 8. Csíkszentsimon II., 9. 
Csíkszentimre I..

Tusnádfürdőn randevúztak
Gyimesfelsőlok csapata nyerte a kilenccsapatos tornát
• Elkezdték a felkészü-
lést a tavaszi idényre 
a Csík körzeti labdarú-
gó-bajnokságban, az 5. 
Ligában szereplő csapa-
tok. Számukra hétvégén 
teremlabdarúgó-tornát 
rendeztek a tusnádfürdői 
sportcsarnokban.




