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Magyarország férfi  vízilab-
da-válogatottja és Oroszország 
női együttese szerzett kvótát a 
Budapesten rendezett Euró-
pa-bajnokságon. Märcz Tamás 
gárdája lapzártánk után döntőt 
játszott, Bíró Attila „leányai” 
viszont bronzérmesként csak a 
márciusi olimpiai selejtezőről 
juthatnak ki Tokióba. Románia 
a 11. helyen zárt.

 » VÁSÁRHELYI-NYEMEC RÉKA

B ronzéremmel zárta a Bu-
dapesten rendezett vízilab-
da-Európa-bajnokságot Ma-

gyarország női válogatottja, miután 
a kisdöntőben 10-8-ra legyőzték 
a címvédő Hollandiát. Bíró Attila 
szövetségi kapitány „emberfeletti” 
teljesítményként értékelte, hogy 
mindezt egy kulcsemberük, Guri-
satti Gréta nélkül érték el, de szerin-
te mentálisan rendkívül erősek vol-
tak. „Ez a csapat együtt van, mint a 
gemenci szarvasok” – jelentette ki 
a bronzmérkőzés után, de az Eb-t 
egészében értékelve is kiemelte, 
hogy akkor sem volt ennyire egyen-
letes a teljesítményük, amikor négy 
évvel ezelőtt aranyérmesek voltak. 
„Ez a csapat képes veretlenül vi-
lágversenyt nyerni, ez most nem 
sikerült, de bízom benne, hogy 
a bronzérem akkora lökést ad az 
olimpiai selejtezőre, hogy azt siker-
rel tudjuk venni. Nyilván valameny-
nyire stresszes lesz a helyzet, de 
az ilyen légkörű meccsek megnye-
réséből tudunk építkezni” – tette 
hozzá. Magyarország női együttese 
ugyanis a döntőről lemaradva nem 
tudta megszerezni most az olimpiai 
kvótát. A nyári játékokra majd már-
ciusban válthat jegyet, amikor is 
Triesztben két hatcsapatos csoport-
ban küzdenek. Amennyiben lesz af-
rikai résztvevője a tokiói viadalnak, 
akkor két, ellenkező esetben három 
válogatott juthat majd ki.

A döntőben egyébként a magya-
rokat a legjobb négy között felül-
múló Spanyolország 13-12-re verte 
az oroszokat, de miután előbbi már 
korábban megszerezte az olimpiai 
kvótát, az oroszok ezüstérmesként 
is kijutottak a nyári ötkarikás játé-
kokra. Az ötödik helyért Olaszor-
szág 7-5-re verte a görögöket, miköz-
ben a 7. hely a szlovákokat 17-8-ra 
legyőző franciáké lett, ezért a végső 
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Eb-bronz a magyar vízilabdás lányoknak

Siker. Keszthelyi-Nagy Rita dobogóra lőtte a magyar válogatottat a budapesti Eb-n

sorrend Spanyolország, Oroszország, 
Magyarország, Hollandia, Olaszor-
szág, Görögország, Franciaország, 
Szlovákia, Izrael, Horvátország, Né-
metország és Szerbia lett.

A torna gólkirálynője 28 találattal 
Keszthelyi Rita lett, de a bronzérem-
nek jobban örült. „A mérkőzés előtt 
úgy éreztem, hogy egy ólomtáskát 
cipelünk évek óta azokkal a retkes 
negyedik helyekkel. Arra vágytam, 
hogy ezt a táskát végre le tudjuk ten-
ni, borzasztó boldog vagyok, hogy si-
került” – nyilatkozta az M4 Sportnak. 
A legjobb kapus különdíját az orosz 
Anna Karnaukh, a legértékesebb já-
tékosnak járó címet pedig a spanyol 
Beatriz Ortiz kapta.

Kvótaszerzés, megkönnyebbülés
A férfi ak döntőjében szintén érde-
kelt volt Spanyolország, amely a 
legjobb négy között a horvátokat 
győzte le 9-8-ra. A lapzártánk után 
rendezett fi náléban viszont Magyar-
ország legjobbjai is vízbe csobban-
tak, hiszen az elődöntőben 10-8-ra 
nyertek Montenegró ellen. Märcz 
Tamás szövetségi kapitány legény-
sége ráadásul a döntős részvétellel 
tokiói szereplését is biztossá tette, 
mivel a női mezőnyhöz hasonlóan 
a spanyolok a férfi ak viadalára is 
korábbról kiváltott olimpiai jeggyel 
érkeztek. „A legfontosabb, hogy 
kint vagyunk az olimpián. A kvóta 
megszerzésénél nagyobb könnyebb-
ség nem létezik” – állapította meg a 
montenegróiak ellen egy gólt szerző 
Erdélyi Balázs.

A montenegróiaknak különben 
a márciusi pótselejtezőn lesz lehe-
tőségük kijutni a nyári olimpiára. 
Szerbia ugyan lapzártánk után csak 
az 5. helyért játszott Olaszországgal, 
az ötkarikás részvételt már mindket-

ten korábban kiharcolták. A 7. he-
lyért medencébe csobbant oroszok 
és görögök ugyanakkor márciusban 
szintén kapnak egy újabb esélyt. A 
9. helyért amúgy Németország 9-8-
ra legyőzte a grúzokat, a 11. helyért 
pedig Románia iskolázta le 20-3-ra a 
törököket.

Korszakzáró helyosztó
Románia a 11. helyével elérte a célját. 
Az elmúlt évek kiábrándító eredmé-
nyei után ezúttal voltak bizalomkel-
tő mérkőzései is a görög Athanasios 
Kechagiasra bízott együttesnek. Erre 
mutatott rá a szövetségi kapitány is 
az utolsó meccsük után, kiemelve, 
hogy elégedett a játékosok által vég-
zett munkára. „Fontos volt számunk-
ra ez a győzelem, és én elégedett 
vagyok a közös teljesítményünkre, 
mert szerintem sokat fejlődtünk” – 
mondta. A csapatkapitány Cosmin 
Radu szerint sikerült talpra állniuk 
a szerdán elszenvedett vereség után, 
és bár nehezebb helyosztóra számí-
tott, a közös kiállás megkönnyítette 
a feladatukat a törökök ellen. „Úgy 
gondolom, hogy nem lehetünk ma-
radéktalanul elégedettek a 11. helye-
zéssel, de jelen pillanatban ez reális. 
Az örömteli, hogy néhány találkozón 
egészen jól játszottunk” – mondta a 
lefújás után a 38 éves, rutinos center, 
akinek ez volt pályafutása utolsó Eb-
je. A 455 válogatott mérkőzést jegyző 
Radu ugyanis visszavonul a váloga-
tottságtól. Ő tagja volt a 2006-os bel-
grádi Európa-bajnokságon negyedik 
helyen záró együttesnek, de világ-
bajnoki ötödik helyezés elérésében 
is segédkezett, hogy 2012-ben ötka-
rikás játékokon szerepeljen a pólóvá-
logatottal. Búcsúmérkőzésén három 
próbálkozásból három gólt szerzett a 
törökök ellen.
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 » DOBOS LÁSZLÓ

L iu Shaolin Sándor és Liu Shaoang 
is aranyérmet nyert szombaton a 

debreceni Főnix Csarnokban rende-
zett rövidpályás gyorskorcsolya-Eu-
rópa-bajnokságon. A magyar válo-
gatott tagjaként először Liu Shaoang 
állhatott fel a dobogó legfelső foká-
ra, miután 1500 méteren az élen zárt. 
Később fi vérén, Shaolin Sándoron 

volt a sor, hogy 500 méteren nyerjen, 
épp Shaongot utasította maga mögé 
a sprinttávon. Egy éve a dordrechti 
kontinensviadalon szintén kettős 
sikert arattak a Liu fi vérek 500 méte-
ren, de akkor fordított sorrendben. A 
24 éves Liu Shaolin pályafutása ötö-
dik Európa-bajnoki címét gyűjtötte 
be. Ezüstérmes öccse, az 1500 méte-
ren aratott sikerének és az 500 mé-
teren szerzett ezüstérmének köszön-

hetően megtartotta első helyét az 
összetettben. A bronzérmet az orosz 
Szemjon Jelisztratov szerezte meg, 
aki a nyári edzőtáborban a magya-
rokkal együtt készült. Magyarországi 
szempontból tehát két arany- és egy 
ezüstéremmel zárult a szombati nap. 
A tegnapi fi nálékat lapzártánk után 
rendezték. Romániát egyetlen spor-
toló sem képviselte a debreceni Eu-
rópa-bajnokságon.

Otthon tartották az aranyat a Liu fi vérek

 » Cosmin Radu 
visszavonul a 
válogatottságtól. 
Búcsúmérkő-
zésén három 
próbálkozásból 
három gólt szer-
zett a törökök 
ellen.

 »  Egy éve a 
dordrechti kon-
tinensviadalon 
szintén kettős 
sikert arattak a 
Liu fi vérek 500 
méteren, de 
akkor fordított 
sorrendben.

 » RÖVIDEN

Győzelemmel zárta utolsó 
edzőmeccsét a CFR
Megnyerte az utolsó felkészülési 
mérkőzését Spanyolországban 
a Kolozsvári CFR: szombaton 
kora délután 3–2-re győzte le 
az ecuadori Emelec csapatát. A 
hazai bajnoki címvédésre törekvő 
kolozsváriak mérlege két győze-
lem, egy döntetlen és két vereség 
az edzőtáborban. A Sepsiszent-
györgyi Sepsi OSK ezalatt Török-
országban készült, ahol utolsó 
felkészülési mérkőzésén 1-0-ra ki-
kapott az orosz Arsenal Tulától. A 
háromszékiek korábban a Korona 
Kielcét győzték le 1-0-ra, azt köve-
tően még két vereséget jegyeztek 
a barátságos mérkőzéseiken.
 
„Felnégyelte” ellenfelét 
a Ferencváros
Lezárult a téli felkészülés a magyar 
élvonalbeli labdarúgó-bajnok-
ságban, ahol a szünet utáni első 
összecsapását 4-0-ra nyerte meg a 
Ferencváros a vendég Paks ellen. 
Ebben a hétvégi 17. fordulóban 
nyert 4-0-ra a Debrecen is az Újpest 
ellen, miközben a Fehérvár–Hon-
véd 0-0, a Mezőkövesd–Kisvárda 
1-0, a Zalaegerszeg–Diósgyőr 1-3, 
a Kaposvár–Puskás Akadémia 
összecsapás pedig 1-1-re végző-
dött. A címvédő Ferencvárosnak 
még be kell majd pótolnia az első 
fordulóból elhalasztott Debrecen 
elleni találkozóját, de 16 lejátszott 
összecsapásán 39 pontot gyűjtött, 
és hat ponttal vezet az összetettben 
második Fehérvár előtt.
 
LeBron James megelőzte 
Kobe Bryant
A Los Angeles Lakers szombaton 
108:91-re kikapott a Philadelphia 
76ers otthonában az észak-ameri-
kai kosárlabdaligában (NBA), de 
a vendégek legnagyobb sztárja, 
LeBron James 29 pontot szerzett a 
találkozón, és ezzel a liga törté-
netének harmadik legeredménye-
sebb játékosa lett, megelőzve Kobe 
Bryant. LeBron előtt Kareem Ab-
dul-Jabbar és Karl Malone állnak.
 
Belga sikerrel rajtolt 
a rali-világbajnokság
A belga Thierry Neuville (Hyundai) 
nyerte meg vasárnap a ralivilág-
bajnoki sorozat (WRC) idénynyitó 
versenyét Monte-Carlóban. A má-
sodik helyen a hercegségben hét 
diadallal rekorder Sébastien Ogier 
(Toyota) végzett, aki hat világbaj-
noki címnél tart. A vb-címvédő észt 
Ott Tänak pénteken 180 kilomé-
ter/órás sebességnél hatalmasat 
bukott, de navigátorával együtt sér-
tetlenül megúszta a balesetet. A 13 
állomásos WRC három hét múlva 
Svédországban folytatódik.
 
Arannyal kezdett Hosszú Katinka
Hosszú Katinka 400 méter vegye-
sen győzött, majd 100 pillangón 
bronzérmes lett az Európai 
Úszószövetség (LEN) által életre 
hívott úszó-Európa-kupa-soro-
zat nyitóállomásának első két 
versenynapján Luxembourg-
ban. Szilágyi Liliána 200 méter 
pillangón nyert. A 100 ezer euró 
összdíjazású viadal áprilisban 
Eindhovenben folytatódik, majd 
Párizsban és Rómában verse-
nyeznek.




