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A 9. HELYEN ZÁRT MAGYAR FÉRFI KÉZILABDA-VÁLOGATOTT BEÁLLÓJA LETT AZ EB EGYIK LEGJOBBJA

Bánhidi álomcsapatbeli tagsága

Bizonytalanság. Az ANAD vizsgálatát is „kivédené” a Brassói Corona

Lemaradt ugyan a hétvégi hely-
osztókról Magyarország férfi  
kézilabda-válogatottja az idei 
Európa-bajnokságon, de a pi-
ros-fehér-zöld együttes számára 
a kilencedik hely is bravúros 
teljesítményt jelent, Bánhidi 
Bencét pedig a torna álomcsa-
patába is beválasztották.

 » VÁSÁRHELYI-NYEMEC RÉKA

 

F elemás érzésekkel zárult az oszt-
rák–svéd–norvég közös rende-
zésű férfi  kézilabda-Európa-baj-

nokság Magyarország számára, 
hiszen miközben a kontinensviadal-
ra még az esélytelenek nyugalmával 
indultak, a középdöntőbe jutásuk 
pozitív lendületet és reményt keltett. 
„A végére nagyon elfogytunk” – ál-
lapította meg ugyanakkor Gulyás 
István szövetségi kapitány, miután 
utolsó meccsükön 34-26-ra kikaptak 
Portugáliától, és emiatt a malmői 
középdöntős csoportban Norvégia, 
Szlovénia, Portugália és Svédország 
mögött, az ötödik helyen zártak – Iz-
land előtt –, ez pedig azt jelentette, 
hogy a kilencedik helyen végeztek. 
„Szerettünk volna ott lenni a fi nal 
weekenden, de most ennyi volt a 
csapatban” – idézte Gulyást a Ma-
gyar Kézilabda-szövetség hivatalos 
honlapja. A szakember ugyanakkor 
azt is hozzátette, hogy nagyon büsz-

ke csapatára, szerinte utolsó két 
találkozójukat el kell gyorsan felej-
teniük, és arra emlékezniük, hogy 
milyen jól játszottak a torna első 
felében.

Játékosai közül Bánhidi Bence 
is csalódott volt, amiért lemarad-
tak a hétvégi eseményekről. „Ettől 
függetlenül senki nem gondolta 
volna, hogy idáig eljutunk, és eny-
nyi meccset le tudunk hozni, megle-
pett engem is, hogy mire képes ez a 
csapat. Azt érzem, hogy amikor van 
egy kis nyomás, amikor ott állunk 
az álom kapujában, akkor megije-
dünk. Ezt meg kell tanulni levetkőz-
ni” – mondta a Mol–Pick Szeged 
beállója. Ő volt egyébként a magyar 
válogatott legeredményesebb tagja 
ezen a tornán, teljesítményével pe-
dig bekerült az Eb álomcsapatába is. 
Mellette a spanyol kapus, Gonzalo 
Pérez de Vargas, a norvég balszélső, 
Magnus Jöndal és honfi társa, a ba-
látlövő Sander Sagosen, a horvát irá-
nyító, Igor Karacic, a spanyol jobb-
átlövő, Jorge Maqueda, valamint a 
szlovén jobbszélső, Blaz Janc alkot-
ják az idei „álomcsapatot”. A torna 

legjobb védekező játékosának a 
német Hendrik Pekelert válasz-
tották, miközben a legértékesebb 
játékosnak járó díjat a horvát Do-
magoj Duvnjak kapta.

A lapzártánk után rendezett dön-
tőben Spanyolország találkozott 
Horvátországgal. Utóbbi az elődön-
tőben Norvégiát győzte le 29-28-ra, 
míg előbbi a szlovéneket múlta felül 
34-32-re. A bronzmeccsen már nem 
hibáztak, viszont a kieséses szaka-
szig hibátlan skandinávok: 28-20-ra 
verték Szlovániát a harmadik he-
lyért. A torna negyedik helyezettje 
Németország lett, amelyik Portugá-
liát múlta felül 29-27-re szombaton 
Stockholmban.

A férfi -Eb alkalmával a konti-
nentális szövetség közgyűlést is 
tartott, ahol eldöntötték, hogy a 
2024-es női kézilabda-Eb-t Ma-
gyarország rendezheti meg kö-
zösen Ausztriával és Svájccal. Ez 
lesz az első torna, ahol 24 váloga-
tott szerepel majd, a mérkőzések 
pedig Budapesten, Debrecenben, 
Innsbruckban és Bázelben lesz-
nek.

 » A férfi -Eb al-
kalmával a konti-
nentális szövet-
ség közgyűlést is 
tartott, ahol el-
döntötték, hogy 
a 2024-es női 
kézilabda-Eb-t 
Magyarország 
rendezheti meg 
közösen Ausztri-
ával és Svájccal.

FO
TÓ

: 
DA

NI
EL

 M
AX

IM
IL

IA
N 

M
IL

AT
A

A jégkorongozókat is utolérte a brassói doppingbotrány

 » RÖVIDEN

Olimpiai kvótát szereztek 
Szőcs Bernadette-ék
Olimpiai kvótát szerzett Románia 
női asztalitenisz-válogatottja a 
hétvégi selejtezők alkalmával: a 
Szőcs Bernadette, Daniela Mon-
teiro Dodean és Elizabeta Samara 
alkotta együttes pénteken az In-
dia elleni 3-2-es sikerükkel váltott 
jegyet a tokiói nyári játékokra. 
Ugyanitt kvalifi kált Magyaror-
szág, Dél-Korea, Tajvan, Szin-
gapúr, Lengyelország, Hongkong 
és Ausztria. A férfi mezőnyben 
Svédország, Dél-Korea, Szlovénia, 
Tajvan, Horvátország, Portugália 
és Szerbia jutott ki az olimpiára. 
Magyarországnak nem sikerült. 
A csapatkvótás országok az egyé-
ni versenyben is indíthatnak két 
játékost az olimpián.
 
Új felállásban a Fed-kupára
Irina Barával lehet teljes Romá-
nia női teniszválogatottja a feb-
ruárban esedékes Oroszország 
elleni, kolozsvári mérkőzésen. 
Meghívásáról a Bihar megyei 
Vaskohsziklásról (Ștei) szárma-
zó, 24 éves sportoló beszélt a 
Treizecizero.ro szakportálnak, 
hangsúlyozva, hogy szeretné 
kihasználni a lehetőséget, és 
kvalifi kálni a budapesti döntőre. 
Bara egyéniben és párosban is 
pályára léphet, meghívása pedig 
annak tulajdonítható, hogy 
Simona Halep idén a nyári olim-
piára akar összpontosítani, ezért 
lemondta a Fed-kupa-szereplést. 
Mellette Irina Begu is „szünetet 
kért”, miközben Sorana Cârstea 
már korábban visszavonult a 
válogatottból. Irina Bara egyéb-
ként a Melbourne-ben zajló 
ausztrál nyílt teniszbajnokságon 
egyéniben nem jutott főtáblá-
ra, és párosban is búcsúzott a 
seregszemlétől. Halep ellenben 
ma nyolcaddöntőt játszik Elise 
Mertens ellen.
 
Magyar világkupapont 
síugrásban
A női síugrás világkupa-sorozatá-
nak történetében az első ma-
gyarországi pontot szerezte meg 
Vörös Virág szombaton. A kőszegi 
síugró Barcarozsnyón (Râșnov) a 
33. helyen jutott be a főverseny-
be, ahol az egy vk-pontot érő 
30. helyen fejezte be a versenyt. 
Vörös az első sorozatban 85,5, a 
másodikban pedig 82,5 métert 
repült. A viadalt az osztrák Chiara 
Hoelzl nyerte, második helyen a 
német Katharina Althaus, harma-
dikon pedig a szintén osztrák Eva 
Pinkelnig végzett. A Romániát 
képviselő Daniela Haralambie és 
Andreea Diana Trâmbiţaş nem 
jutottak tovább a selejtezőkből.

INGATLAN

Sürgősen eladó mélyen ár alatt Magyarországon, 
Mezőhegyesen, exkluzív kivitelű, 67 m 2-es ma-
gánház. Két garázs, parkosított udvar, nagy kert. 
Ár: 15 000 euró.

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.

A Ferencváros „padlóra küldte” a Bukaresti CSM-t

Villámrajtot vett a Ferencváros női kézilabdacsapata a Bajnokok Ligája középdöntőjében: az 1. 
csoport első fordulójában 33-23-ra győzte le hazai pályán a Bukaresti CSM-t. A román ezüstérmes 
emiatt 3 ponttal maradt sereghajtó a hatosban. A Fradinak szintén 3 pontja van, miközben az 
élen Metz (8 pont), Esbjerg (6), Vipers (5) és Rosztov-Don (5) a sorrend. A BL-címvédő Győri ETO 
lapzártánk után a Brest ellen kezdett a 2. csoportban. Ebben a hatosban érdekelt viszont a román 
bajnok Râmnicu Vâlcea, amelyik szombaton 31-16-ra legyőzte a Krim Mercatort.

 » DOBOS LÁSZLÓ

A lexandru Hălăucă, a Román Jég-
korong-szövetség (FRHG) elnöke 

azt nyilatkozta, hogy a Brassói Corona 
jégkorong együttese is érintett a Cenk 
alatti városban novemberben kirob-
ban doppingbotrányban. Az Ager-
pres hírügynökségnek közölte: az 
Országos Doppingellenes Ügynökség 
(ANAD) vizsgálódik a csapatnál, a 26 
éves Bors Huba játékjogát pedig már 
fel is függesztették. Erről az ANAD 
értesítette a szakszövetséget, de azt 
nem közölték, hogy mennyi időre 

szól az ideiglenes eltiltás. A dopping-
botrány egyik kulcsfi gurája Emilian 
Mățău, a Brassói Corona orvosa, aki 
egyben a román jégkorong-válogatott 
csapatorvosa is. A szövetség vezetője 
szerint nagy érvágás lenne a román 
jégkorongsportnak, ha a brassói ho-
kicsapatot kizárnák a bajnokságból, 
de a gyanú szerint Bors Huba is részt 
vett egy intravénás lézerkezelésen. 
A sérülésekből, kimerültségből való 
felépülést elősegítő kezelést azon-
ban tiltja a Nemzetközi Doppingelle-
nes Ügynökség (WADA) szabályzata. 
Hălăucă azt is elmondta, hogy beszélt 

a Brassói Coronánál játszó válogatott 
hokisokkal, és Borson kívül mindenki 
tagadta, hogy részt vett volna a vita-
tott kezelésben.

A botrány, mint ismeretes, a Brassói 
Corona női kézilabdacsapatánál rob-
bant ki novemberben, amikor is kide-
rült, hogy a csapat tagjainál intravénás 
lézerterápiát alkalmaztak. A Román 
Doppingellenes Ügynökség (ANAD) 
vizsgálatai nyomán több – köztük vá-
logatott – játékost eltiltottak, a kézilab-
dacsapatot kizárták az EHF Kupából, a 
román bajnokságban pedig visszaso-
rolták a másodosztályba. Cristian Balaj, 
az ANAD elnöke egy bukaresti sajtótá-
jékoztatón elmondta, hogy a Brassói 
Corona jégkorongcsapatának orvosát, 
Emilian Mățău várják meghallgatás-
ra. A hokicsapat esetében addig nem 
hozhatnak döntést, amíg őt is ki nem 
hallgatják. „Igyekszünk a Nemzetközi 
Doppingellenes Ügynökségnek elma-
gyarázni, hogy a sportolókat kötelezték 
a kezelésre, de a WADA szabályzata 
egyértelműen leírja, hogy a sportoló 
tudatában kell legyen, hogy mit cselek-
szik. Jelen esetben ez négyéves eltiltást 
jelenthet” – mondta Balaj.

A Brassói Corona jégkorongcsapa-
ta, mint ismeretes, címvédő a hazai 
bajnokságban, hétvégén viszont 4-2-re 
kikapott a Galac vendégeként, és az 
Erste Liga felsőházi középszakaszában 
is alulmaradt hosszabbítás után 5-4-gyel
a Ferencvárossal szemben. Ma a Fe-
rencváros otthonában vághat vissza.

 » A 26 éves 
Bors Huba játék-
jogát felfüggesz-
tették.




