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Spanyolország megvédte 
az Eb-címét
Spanyolország férfi  kézilabda-vá-
logatottja megvédte Európa-baj-
noki címét, miután az olimpiai 
kvalifi kációs kontinensbajnok-
ság vasárnap esti, stockholmi 
döntőjében 22-20-ra legyőzte 
Horvátországot. Az aranyérmes 
kijutott a nyári tokiói ötkarikás 
játékokra, és a jövő januári, 
egyiptomi világbajnokságnak is 
biztos résztvevője lesz. A torna 
gólkirálya a norvég Sander Sago-
sen lett 65 találattal, így megdön-
tötte az egy Európa-bajnokságon 
szerzett gólok csúcsát, amit a 
macedón Kiril Lazarov tartott a 
2012-ben szerzett 61 találatával. 
A norvég–svéd–osztrák közös 
rendezésű seregszemlén, mint 
ismeretes, Norvégia bronzér-
mes lett, Magyarország pedig a 
kilencedik helyen zárt. Románia 
nem szerepelt. Horvátország és 
Norvégia szintén részt vehetnek 
majd a jövő évi vébén.
 
Megbotlott a Győri ETO a BL-ben
Váratlan pontvesztéssel zárult a 
női kézilabda-Bajnokok Ligája 
középdöntőjének vasárnap esti 
Győr–Brest Bretagne összecsa-
pása, amelynek lefújásakor 27-27 
arányú döntetlent mutatott az 
eredményjelző. Ennek ellenére 
a címvédő magyar bajnok két év 
óta veretlen maradt a legrango-
sabb európai klubtornán, és 9 
ponttal az első helyen maradt 
a második csoportban. Jobb 
gólaránnyal megelőzi a szintén 
9 ponttal második Brest gárdá-
ját, míg mögöttük Buducnost 
(6 pont), Râmnicu Vâlcea (2), 
Savehof (2) és Krim Mercator 
Ljubjlana (2) a sorrend az első 
forduló után. A Ferencváros és a 
Bukaresti CSM, mint ismeretes, 
a 1-es csoport ötödik, illetve ha-
todik helyén tanyázik 3-3 ponttal. 
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Szabályt módosít a hivatásos 
női teniszezők világszövetsége 

(WTA), és februártól engedélyezi a 
sportolóknak, hogy a mérkőzések 
során segítséget kapjanak a lelá-
tón ülő edzőiktől. A szakvezetőkkel 
történő kommunikáció miatt jelen-
leg fi gyelmeztetéssel vagy pontle-
vonással is sújtható a teniszező, és 
ezt egyelőre a Grand Slam-tornákon 
továbbra is hatályon tartják. A vál-
toztatást először Dubajban próbál-
ják ki, majd a magyarországi nyílt 
tenisztornán tesztelik, hogy végül a 
többi WTA-tornán is alkalmazzák. A 
módosítást Patrick Mouratoglou, az 
amerikai Serena Williams edzője ja-
vasolta azt követően, hogy a 2018-as 
US Openen megbüntették a lelátóról 
kapott tanácsok miatt, de hozzá ha-
sonlóan több más szakember is pár-
tolja az engedményt. Darren Cahill, 
Simona Halep ausztrál edzője úgy 
érzi, hogy ez nem hoz majd rend-
kívüli változást, de lehetőség lesz 
például egy-egy mondattal utasítást 
adni a pályán adogató tanítvány-
nak. „Ezt jelenti az edzői feladat-
kör” – hangsúlyozta.

Serena Williams különben a jelen-
leg zajló ausztrál nyílt teniszbajnok-
ságon már kiesett, Simona Halep 
viszont tegnap negyeddöntőbe jutott 
az Elise Mertens ellen aratott 6:4, 
6:4 arányú győzelmével. A korábban 
világelső, jelenleg negyedik helyen 
kiemelt, kétszeres GS-győztes román 
klasszis szerdán Anett Kontaveit el-
len folytatja. Szintén a legjobb nyolc 
között rendezik majd az Anastasia 
Pavlyuchenkova–Garbine Mugurza, 
a Sofi a Kenin–Ons Jabeur és az Ash-
leigh Barty–Petra Kvitova találkozó-
kat. Mint ahogyan a párosításokból 
is látszik, több kiemelt már búcsú-
zott a női mezőnyben, így a fogadó-
irodák az erősorrendet fi gyelembe 
véve Halep és a világranglistát veze-
tő Barty végső győzelmét valószínű-
sítik.

A férfi mezőny negyeddöntője 
Rafael Nadallal lett teljes tegnap. 
A Nick Kyrgios elleni mérkőzését 6:3, 
3:6, 7:6, 7:6-ra megnyerő spanyol a 
folytatásban az ötödik kiemelt Do-
minic Thiemmel találkozik, de lesz 
Stan Wawrinka–Alexander Zverev, 
Tennys Sandgren–Roger Federer és 
Milos–Raonic–Novac Djokovic csa-
ta is.

Lelátóról jöhet a segítség

 » A változ-
tatást először 
Dubajban pró-
bálják ki, majd a 
magyarországi 
nyílt tenisztor-
nán tesztelik, 
hogy végül a 
többi WTA-tornán 
is alkalmazzák.

Huszonegy év után ismét 
Európa-bajnokságot nyert 
Magyarország férfi  vízilab-
da-válogatottja. Märcz Tamás 
szövetségi kapitány együttese 
hazai környezetben ünnepelte 
vasárnap este a sikert, miu-
tán a döntőben büntetőkkel 
legyőzték Spanyolországot.
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„A z ilyen pillanatokért dol-
gozunk” – idézte Märcz 
Tamást a Magyar Vízi-

labda-szövetség hivatalos honlapja, 
miután irányítása mellett a férfi válo-
gatott megnyerte a hazai rendezésű 
Európa-bajnokságot. Spanyolország 
ellen játszották vasárnap este a bu-
dapesti döntőt, amikor is az olimpiai 
kvótaszerzés terhétől felszabadultan 
ugyan, de huszonegy évnyi „böjt” 
megtörését célozva, fordulatok-
ban gazdag, kiélezett csatát vívtak. 
A 9-9-es rendes játékidőt követően 
ötméteresekkel győztek 5-4-re, ami 
azt jelentette, hogy 1926, 1927, 1931, 
1934, 1938, 1954, 1958, 1962, 1974, 
1977, 1997 és 1999 után újra a konti-
nens legjobbja lett a magyar váloga-
tott. Märcznek ez korábban játékos-
ként is sikerült – ez előtte csak Ivády 
Sándornak, Gyarmati Dezsőnek 
és Faragó Tamásnak sikerült –, de 
bevallása szerint ez a hazai környe-
zetben kiharcolt siker „egészen ext-
ra”. „Azt követően, hogy 2017-ben 
világbajnoki, 2018-ban pedig világ-
ligadöntőt veszített el a gárda itthon, 
most valamit vissza tudtak adni a 
közönségnek. (…) Fantasztikus do-
log látni a szemekben a csillogást. 

HUSZONEGY ÉV UTÁN ÜNNEPELT ISMÉT KONTINENTÁLIS ARANYAT A MAGYAR FÉRFI VÍZILABDASPORT

Európa-bajnok lett a Märcz-csapat

Csobbanás. Hazai medencében ünnepeltek Eb-győzelmet a magyarok

 » „Egy ilyen si-
kert Budapesten, 
a saját közönsé-
günk előtt elérni 
olyasvalami, 
amit nem lehet 
szavakkal kife-
jezni” – mondta 
a torna legérté-
kesebb játéko-
sának választott 
Varga Dénes.

A két olimpiai bajnokunk, Varga Dé-
nes és Hosnyánszky Norbert érem-
kollekciójából csak ez hiányzott, a 
fi ataloknak pedig egy hatalmas lökést 
adhat a karrierjükben” – mondta a 
szakember. Megjegyezte, hogy bár jó 
úton haladnak, nem kényelmesed-
hetnek el, mert még fejlődniük kell 
ahhoz, hogy az olimpiára ne pusztán 
esélyesként, hanem nagy esélyesként 
utazzanak majd nyáron.

A torna legértékesebb játékosának 
megválasztott Varga Dénes megfogal-
mazása alapján úgy érezték magukat 
az elmúlt két hétben, mintha álmod-
nának. „Egy ilyen sikert Budapesten, 
a saját közönségünk előtt elérni olyas-
valami, amit nem lehet szavakkal ki-
fejezni” – örvendett a rutinos csapat-
kapitány. A Vlv.hu szaklap kérdésére 
válaszolva elismerte, hogy aranyér-
mesként most az egyéni elismerés is 
sokat jelent a számára, ugyanakkor 
gondolatban már az ötkarikás játé-
kok felé kacsintgat, ahol szeretné, ha 
újra felállhatnának együtt a csapattal 

a dobogóra. Varga Dénes mellett kü-
lönben a spanyol Dani Lopez Pinedo 
vehetett át különdíjat a kapusteljesít-
ményéért, miközben az Eb gólkirá-
lya az orosz Konstantin Harkov lett. 
Oroszország egyébként a nyolcadik 
helyen végzett a görögöktől elszen-
vedett 11-9-es vereség miatt. Szerbia 
Olaszország legyőzésével (8-7-re) az 
ötödik hellyel vigasztalódhatott, míg 
a bronzmeccsen Montenegró 10-9-
re felülmúlta a horvátokat. A 9–16. 
helyen sorrendben Németország, 
Grúzia, Románia, Törökország, Fran-
ciaország, Szlovákia, Hollandia és 
Málta végzett.

Európából jelenleg Szerbiának, 
Olaszországnak, Spanyolországnak 
és Magyarországnak van meg az 
olimpiai kvótája férfi  vízilabdában. 
Az olimpiai selejtezőre az Eb-ről jelen 
állás szerint csak Horvátország, Mon-
tenegró, Oroszország és Görögország 
jutott ki, miközben ötödik európai 
országként Hollandia házigazdaként 
harcolhat a maradék helyekért.
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 » KRÓNIKA

Gyászol a sportvilág, helikop-
ter-balesetben életét vesztette 

Kobe Bryant. A 41 éves kosárlabdá-
zó-legenda helikoptere vasárnap a 
californiai Calabasas környékén egy 
domboldalnak csapódott, és azon-
nal felrobbant. A kilenc személy 
életét követelő tragédia okai eddig 
ismeretlenek, az amerikai hatósá-
gok eljárást indítottak az ügy felde-
rítése érdekében. Egyelőre annyit 
lehet tudni, hogy az észak-amerikai 
profi  kosárliga (NBA) korábbi ün-
nepelt sztárja többedmagával egy 
mérkőzésre tartott a becenevét viselő 
sportakadémiára. Vele volt 13 éves 
kislánya is, aki szintén profi  kosár-
labda-pályafutásra készült. Hely-
színi jelentések szerint az időjárási 
körülmények közrejátszhattak a tra-
gédiában, amelynek következtében 
a Sikorsky S-76B típusú helikopter 
pilótája és nyolc utasa meghalt.

A sportvilágot megrázta a hír, a 
világ szinte minden tájáról érkeztek 
részvétnyilvánító üzentek, államel-
nökök, művészek is megemlékeztek 
a kétszeres olimpiai bajnok, 18-szo-
ros All Star-játékosról. Kobe Bryant, 

avagy a Fekete Mamba 1996-tól 2016-
ig, visszavonulása pillanatáig a Los 
Angeles Lakerst erősítette. Ötször 
nyerte meg az NBA-t, kétszer volt a 
döntő legértékesebb játékosa és az 
idei idény végén iktatták volna be 
a Hírességek Csarnokába. Hátbor-
zongató, hogy egyéni pontrekordját 
– amellyel a profi liga örökranglistá-
ján a harmadik volt – épp egy nap-
pal a tragikus baleset előtt döntötte 
meg LeBron James. Kobe gratulált 
is sporttársa sikeréhez a közösségi 
oldalon, de személyesen már nem te-
heti meg. Milliók példaképe távozott.

Tragédia: elhunyt Kobe Bryant




