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• A Dán Kézilabda-szö-
vetség az eddigieknél is 
komolyabban fontolgatja, 
hogy mégsem lesz társ-
rendezője a decemberi női 
kézilabda Európa-bajnok-
ságnak. „Jelen állás szerint 
decemberben Dániában 
nem lesz Európa-bajnok-
ság” – mondta a dán TV2-
nek Per Bertelsen, a dán 
szövetség (DHF) elnöke 
száz nappal a rajt előtt.

A december 3. és 20. között 
sorra kerülő, norvég–dán 
közös rendezésű tornán 16 

csapat szerepel – köztük a magyar 
és a román válogatott –, és 47 mér-
kőzést játszanak. A csoportmecs-
cseket Trondheimben, Herningben 
és Frederikshavnben rendezik, a 
középdöntőre Herningben és Stavan-
gerben, a döntő hétvégére pedig Os-
lóban kerül sor.

A norvég és a dán házigazdák dol-
gát nehezíti, hogy továbbra sem tud-
ják, a koronavírus-járvány miatt meg 
lehet-e rendezni az Európa-bajnoksá-
got, és ha igen, látogathatják-e nézők 
a mérkőzéseket, márpedig a rendező 
országok költségeinek egy részét a 
belépődíjak fedezik. Az óvintézkedé-
sek miatt jelenleg legfeljebb 500 néző 
lehet a dániai kézilabdameccseken, 
így pedig veszteséges lenne a szövet-
ségnek a rendezés.

Az aggodalmak ellenére a DHF to-
vábbra is azt reméli, hogy társházigaz-
da maradhat, de ehhez anyagi támo-
gatásra vagy pénzügyi garanciára van 
szüksége. Az európai szövetség (EHF) 
közel 600 000 eurónyi rendkívüli 
támogatást nyújtott Norvégiának és 
Dániának, de Per Bertelsen szerint ez 
egyáltalán nem fedezi a hiányukat. Az 

elnök nem tudja, számíthat-e további 
segítségre az EHF-től, ezért inkább a 
dán kormány támogatásában remény-
kedik. Bertelsen azt szeretné, ha pénz-
ügyi garanciát kapnának az államtól, 
vagy pedig engedélyeznék több néző 
beengedését a csarnokokba.

„Mindennap csak ülünk, és re-
ménykedünk, hogy végre mondanak 

valamit. Úgy tűnik, mintha a dán 
kormány nem jött volna rá, hogy ha-
marosan itt van szeptember” – ezzel 
Bertelsen arra utalt, hogy a követke-
ző hónapban lesz a szállodai szoba-
foglalások lemondásának határideje.

Az EHF szerint továbbra is három 
forgatókönyv van az Európa-bajnok-
ság kapcsán: az eredeti terv szerinti 

rendezés, a korlátozott nézőszámú 
mérkőzések, illetve a helyszínek 
csökkentése. Olyan forgatókönyv 
viszont nincs, amely szerint a tornát 
nem rendezik meg. (Székelyhon)

ORBÁN ZSOLT 

Müncheni tripla, 
hengerelt Flick Bayernje

L egkevésbé sem meglepő, de a mértékadó Kicker 
magazin friss szavazásán a német sportújságírók 
Hans-Dieter Flicket választották meg az év edzőjé-

nek. A száz éve alapított, futballra szakosodott sportlap 
felmérésében a Bayern Münchennel triplázó tréner a 
Liverpool menedzserét, Jürgen Kloppot előzte meg nagy 
fölénnyel. Bár mindenképp megsüvegelendő az az elké-
pesztő magabiztosság, amellyel a karizmatikus német 
szaktekintély három évtized után ismét angol bajnoki 
címig vezette a vörösöket, müncheni kollégája nála is 
emlékezetesebb szezont produkált.

Hansi Flick olyan illusztris társaságba került, ahol 
még csak Sir Alex Fergusont (1999, Manchester United), 
Pep Guardiolát (2009, FC Barcelona), José Mourinhót 
(2010, Inter Milan), Jupp Heynckest (2013, Bayern) és 
Luis Enriquét (2015, Barcelona) találjuk. A Bajnokok 
Ligája-érában ezen edzőnek sikerült egyazon idényben 
az elitsorozat mellett a bajnokságban és a kupában is 
diadalmaskodni.

Az sem lehet vita tárgya, hogy a szakma a játékosok 
közül Robert Lewandowskit látta a német labdarúgás 
legjobbjának 2020-ban. A 47 tétmérkőzésen 55 gólt 
remeklő világklasszis támadó az európai aranycipőért 

folytatott versenyben kevéssel maradt le a díjat bezsebe-
lő Ciro Immobiletől. A lengyel BL-gólkirály nagy eséllyel 
pályázott az Aranylabdára, Párizsban viszont érthetetlen 
módon megfosztották annak lehetőségétől, hogy meg-
nyerje a rangos elismerést. A France Football magazin 
még a Bajnokok Ligája újraindulása előtt jelentette be azt 
a sporttörténelmi döntést, miszerint idén nem adják át az 
Aranylabda-díjat.

A bajorokat a szakértők a BL legnagyobb esélyeseinek 
kiáltották ki, a Bayern pedig igazi futballgépezetként 
tért vissza Európa csúcsára. A sorozat történetében 
először fordult elő, hogy a bajnok mindegyik mérkőzé-
sét győzelemmel abszolválta. A német topcsapat már a 
csoportkörben rendkívül meggyőző meccseket játszott, 
aztán a Chelsea pályáján elért nagy különbségű sikerrel 
a kényszerszünet alatt már a negyeddöntőben érezhette 
magát. A visszavágó edzőmeccsre hasonlított, majd a 
legjobb nyolc között következett a Barcelona lemészár-
lása. A lisszaboni „nyolckettővel” a Bayern maximálisan 
igazolta favoritstátuszát, s bár a következő körben kissé 
rezgett a léc a Lyon ellen, Hansi Flick csapata áttört egy 
fontos gátat: 2013 után ismét túljutott az elődöntőn. A 
bajorok nem brillíroztak ugyan a PSG-vel szembeni finálé-
ban, de Kingsley Coman fejes góljával megszerezték a 
klub történetének hatodik BL/BEK-trófeáját.

Az már csak a sors iróniája, hogy a francia szélső 
éppen a párizsiaknál nevelkedett, a müncheniek sikerét 
ugyanakkor érdemes az újjászületett sztárjátékosok 
szemszögéből is vizsgálni. Lewandowski egy kudarcba 
fulladt oroszországi vb-szereplés után építette fel magát 
újra, miközben 2018 nyarán a klubváltást fontolgatta. A 
sérülésekkel bajlódó Manuel Neuer kezdőposztját jogo-

san kérdőjelezték meg a legutóbbi világbajnokságon csú-
nyán leszerepelt német válogatottban. A söprögető-ka-
pus hihetetlenül alázatos munkával tért vissza az elitbe, 
a döntőben is láthattuk, hogy 34 évesen még világklasz-
szis teljesítményre képes. Thomas Müller a szezon elején 
nem találta a helyét Niko Kovac rendszerében, Hansi Flick 
kezei alatt azonban ismét a régi formáját idézte.

Talán nem nagy túlzás azt állítani, hogy a német 
rekordbajnok vezetői tavaly ősszel a focitörténelem egyik 
leginspiráltabb edzőváltását lépték meg. Flick irányítá-
sával a Bayern visszanyerte identitását, Münchenben 
újra az ellentmondást nem tűrő támadófutball lett a 
módi. A kivárásos taktikát elfelejtve a Bayern agresszív 
letámadással fojtotta meg ellenfeleit, és a „Mia san Mia” 
– Vagyunk, akik vagyunk – jelmondathoz méltón uralta a 
játékot. Flick rendszere támadásban egyszerre letisztult 
és végtelenül bonyolult, a német válogatott korábbi 
másodedzője lenyűgözően variálta csapata offenzíváját 
úgy, hogy közben a magasan feltolt védelmi vonallal nagy 
kockázatokat vállalt.

Az ellenfeleknek ijesztő lehet belegondolniuk abba, 
hogy a BL-győztes alakulat nemrég olyan kaliberű játé-
kost tudott megszerezni, mint Leroy Sane. A Manchester 
Citytől távozó ifjú titán Serge Gnabryval közösen a Franck 
Ribery–Arjen Robben szélsőpáros nyomdokaiba léphet. 
A Bayern alapembereket is elveszíthet a közeljövőben, 
a spanyol játékmester Thiago Alcantara a hírek szerint 
Liverpoolba tart.

Ezzel együtt, és az európai klubfutball kréméjét nem 
lebecsülve, Flicknek minden adott a sikersztori folytatá-
sához. Ahhoz, hogy a legrangosabb nemzetközi kupában 
a hetvenes évekbeli Bayernhez hasonló uralomra törjön.
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Bizonytalan a dánok szerepvállalása
Három forgatókönyv van a női kézilabda Európa-bajnokság szervezésére

Nincs sok idő a rajtig, mégis sok 
a kérdőjel
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