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Elnapolták a női jégkorongozók
bajnoki rajtját
November közepére tervezte a Ro-
mán Jégkorongszövetség (FRHG) 
vezetősége a női hokibajnokság 
rajtját, azonban a Csíkszeredába 
tervezett első torna elmaradt. 
Szakszövetségi tájékoztatás szerint 
idén is három csapat nevezett be a 
női bajnokságba: a Gyergyószent-
miklósi Fox Hockey SK, a Csík-
szeredai Sportklub és a Bukaresti 
Triumf. Gazdaságilag és a keret 
szempontjából a gyergyói együttes 
áll a legjobban, ők megengedhet-
ték maguknak, hogy magyaror-
szági turnéra utazzanak. Meg is 
nyerték a Dunaújvárosi Angels Női 
Jégkorong Sportegyesület megala-
kulásának 20. évfordulója alkal-
mából szervezett Angels Kupát – 
ahol a házigazdák mellett a KMH 
Budapest és a Hatvani Gigászok 
léptek még pályára. Közös meg-
egyezéssel viszont elhalasztották 
a Gyergyó–Triumf és a Sportklub–
Gyergyó találkozókat, de a Sport-
klub–Triumf összecsapást sem 
tudták az eredeti tervek szerint 
lejátszani. Nagy Béla, a Sportklub 
női csapata edzőjének elmondása 
alapján a szakszövetség kifi zette 
volna ugyan a bajnokság előtti 
kötelező koronavírusteszteket, 
de a játékosok nem vállalták. „A 
lányok féltik a munkahelyüket 
és családtagjaikat. Senkit sem 
kötelezhetünk a tesztek elvégzésé-
re, a csíki női csapat a szó szoros 
értelmében amatőr, nincs semmi-
lyen szerződésük a klubbal, nem 
kapnak egyetlen lejt sem azért, 
mert hokiznak Csíkszereda színei-
ben” – magyarázta a szakember.
 
Házigazdára leltek a biatlonvébék
A 2024-es sílövő-világbajnokságot 
Nové Mestóban, a 2025-öst pedig 
Lenzerheidén rendezik meg. Erről a 
Nemzetközi Biatlonszövetség (IBU) 
számolt be honlapján. A csehor-
szági helyszínen 2013-ban már ren-
deztek vb-t, a svájci Lenzerheide 
viszont újoncnak számít, ott még 
világkupa-viadalt sem tartottak 
eddig. Az már korábban eldőlt, 
hogy 2021-ben a szlovéniai Poklju-
ka, 2023-ban pedig a németországi 
Oberhof látja vendégül a legjobb 
sílövőket, akiknek a téli olimpia 
évében (2022) nem rendeznek 
világbajnokságot.
 
Joan Mir lett a MotoGP
új „királya”
A spanyol Joan Mir bebiztosította 
világbajnoki győzelmét a gyorsasá-
gi motoros-világbajnokságon, ahol 
a valenciai versenyen a futam-
győztes olasz Franco Morbidellitől 
elmaradva a hetedik helyen végzett 
ugyan, de összetettben már behoz-
hatatlan az előnye. A következő 
futam november 22-én a Portugál 
Nagydíj lesz.
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Pontot mentett a szerbek ellen 
Magyarország labdarúgó-vá-
logatottja, és a csoportelső-
ségért játszhat az oroszokat 
megfékező törökök ellen a 
Nemzetek Ligája utolsó fordu-
lójában. Románia Belfastban 
zárja a szezont.

 » V. NY. R. 

A z oroszokkal azonos pont-
számmal áll csoportja má-
sodik helyén Magyarország 

labdarúgó-válogatottja a Nemze-
tek Ligája utolsó fordulója előtt. A 
piros-fehér-zöld együttes vasárnap 
este a szerbek elleni találkozón 
mentett pontot 1-1-es döntetlennel, 
és szerdán azt a török csapatot fo-
gadja, amelyik 3-2-re nyert a Szbor-
naja ellen.

A magyar válogatott keretéből ez-
úttal eltiltások és kisebb sérülések 
miatt több alapember is hiányzott, 
de mint azt a csapatkapitányként 
debütáló Nikolics Nemanja jelez-
te: megmutatták, hogy nélkülük is 
stabil csapatként tudnak fellépni. 
„Sajnálom, hogy nem nyertünk, 
mert megérdemeltük volna a há-
rom pontot. Az első tíz percben 
még nem találtuk a ritmust, de a fé-
lidő hátralévő részében nagyon jól 
játszottunk, a kapott gól után meg-
nyugodott a csapat, és szép focit 
produkáltunk. Lövéseink, szögle-
teink voltak, majd egy begyakorolt 
támadás végén nagyon szép gólt 
lőttünk, külön öröm számomra, 
hogy gólpasszt tudtam adni. Fe-
gyelmezettek voltunk, minden pár-
harcba agresszívan mentünk bele, 
és bár a végére elfáradtunk, le a ka-
lappal a csapat teljesítménye előtt” 
– nyilatkozta a Fehérvár támadója 
azt követően, hogy a szerbek az 
első negyedóra után előnybe kerül-
tek, de Kalmár 39. percben egyenlí-
tett a pontszerzéshez.

Ismeretes, hogy Marco Rossi szö-
vetségi kapitány pozitív koronaví-
rustesztje miatt nem lehetett jelen 
a stadionban, majd segítője, Co-
simo Inguscio is megfertőződött. 
Távollétükben ezúttal az U21-es 
csapat szakvezetője, Gera Zoltán 

MAGYARORSZÁG A TÖRÖKÖK, ROMÁNIA AZ ÉSZAKÍREK ELLEN ZÁRJA AZ NL-CSOPORTKÖRT

Pontszerzéssel megőrzött esélyek

Pontszerzés. Nikolics kapitányi karszalagot viselve adott gólpasszt az egyenlítéshez

 »  Az már 
biztos, hogy 
Magyarország 
labdarúgó-vá-
logatottja nem 
esik ki a Nem-
zetek Ligája B 
divíziójából, és a 
feljutásra is esé-
lye van, miután 
az oroszokhoz 
hasonlóan 8 
pontja van a 3. 
csoportban.

irányította a gárdát, aki szintén elé-
gedetten értékelte a csapat teljesít-
ményét, mert helyzetekben gazdag, 
agresszív letámadásokkal tűzdelt 
játékot mutattak. „Igazságtalan lett 
volna, ha elveszítjük, mert szerin-
tem összességében közelebb álltunk 
a győzelemhez, mint a szerbek, és az 
utolsó pár percet leszámítva többet 
is tettünk a sikerért. Értékelni kell az 
egy megszerzett pontot, és azt, hogy 
Szerbia két meccsből egyszer sem 
tudott nyerni ellenünk, ez minden-
képpen bravúr. A játékosok csaló-
dottak voltak a meccs után, mert ők 
is úgy érezték, hogy elég helyzetünk 
volt a győzelem megszerzéséhez” – 
idézte a Magyar Labdarúgó-szövet-
ség hivatalos honlapja Gerát.

Az már biztos, hogy Magyaror-
szág labdarúgó-válogatottja nem 
esik ki a Nemzetek Ligája B divízi-
ójából, és a feljutásra is esélye van, 
miután az oroszokhoz hasonlóan 8 
pontja van a 3. csoportban. Szerdán 
a törököket fogadja az utolsó fordu-
lóban. A törökök az oroszok legyő-
zésével 6 ponttal a negyedikek a 
kvartettben, míg az oroszokkal ját-
szó szerbek 3 ponttal sereghajtók.

Ismeretes, hogy Románia Norvé-
gia elleni mérkőzése elmaradt, az 
eredményről pedig az UEFA fegyel-

mi bizottsága dönt majd. Ausztria 
ugyanakkor legyőzte az északíreket 
2-1-re, ezért öt forduló után 12 pont-
tal áll az élen. Norvégiát és Romá-
niát továbbra is négy mérkőzéssel, 
kilenc, illetve négy ponttal jegyzik 
az 1. csoportban. A kék-sárga-pi-
ros együttes szerdán az 1 ponttal 
sereghajtó északírek vendége lesz 
Belfastban, és győzelemre van 
szüksége ahhoz, hogy kedvezőbb 
kiemelésre számíthasson a 2022-es 
világbajnoki selejtezők decemberi 
sorsolásakor. Az élmezőnyben Hol-
landia 3-1-re nyert a bosnyákok el-
len, az Olaszország–Lengyelország 
mérkőzés pedig 2-0-ra végződött, 
ezért az 1. csoportban Olaszország 
9, Hollandia 8, Lengyelország 7, 
Bosznia pedig 2 pontról várja az 
utolsó fordulót. A 2. csoportban 
Belgium 12, Dánia 10, Anglia 7, Iz-
land pedig nulla pontnál tartanak, 
miután vasárnap este Dánia 2-1-re 
nyert hazai környezetben Izland 
ellen, Belgium pedig az angolok-
kal szemben szerzett három pontot 
2-0-s sikerrel. Ma az A divízió 3. és 
4. csoportjában rendezik az utolsó 
fordulót Horvátország–Portugália 
és Franciaország–Svédország, illet-
ve Spanyolország–Németország és 
Svájc–Ukrajna párosítás szerint.

FO
RR

ÁS
: 

M
LS

Z.
HU

 » KRÓNIKA

H ivatalosan is lemondta tegnap a 
női kézilabda-Európa-bajnokság 

társrendezését Norvégia, a sportági 
szövetség közleménye alapján a ko-
ronavírus-járvány miatt nem tudják 
vállalni a csapatok fogadását a de-
cemberi tornán. „Hálásak vagyunk 
partnereink együttműködéséért és 
megértéséért, de be kell látnunk, 
hogy jelen helyzetben Norvégiában 
nem rendezhetünk tornát” – fogalma-
zott Kare Geir Lio, a kézilabda-szerve-
zet elnöke. Az északiak járványügyi 
szabályzása rendkívül szigorú, már 
korábban jelezték, hogy egyetlen 

fertőzött személy esetén mindenkit 
elkülönítenek, akivel az kapcsolatba 
került. Jó példa erre, hogy az egész-
ségügyi minisztérium nem engedte 
elutazni hétvégén Norvégia futball-
válogatottját a Románia elleni Nem-
zetek Ligája-mérkőzésre, mert az 
egyik játékos tesztje pozitív lett. A 
szabályok ismeretében az északiak 
már korábban elbizonytalanodtak a 
szervezéssel kapcsolatban, a konti-
nentális szervezet pedig ultimátumot 
adott nekik a trondheimi csoportok 
sorsát illetően. Románia és Magyaror-
szág válogatottjai is ott játszottak vol-
na, de a helyszínváltozás miatt Dánia 
lehet az útincél, ők ugyanis egyelőre 

kitartanak a szervezés mellett. Dánia 
korábban jelezte, hogy Norvégia visz-
szalépése esetén egyedül is megrendezi 
az Eb-t, a járvány viszont náluk is jelen 
van, ezért az A és a B csoport mérkő-
zései egyaránt Herningben lesznek. A 
trondheimi négyesek összecsapásait 
sajtóhírek szerint Koldingban rendez-
hetik, de ezzel kapcsolatban hivatalos 
bejelentés egyelőre nem történt.

A december harmadikán rajtoló se-
regszemlén, mint ismeretes, Románia 
Norvégiával, Németországgal és Len-
gyelországgal szerepel a D csoportban, 
míg Magyarország, Hollandia, Szerbia 
és Horvátország a C csoportban talál-
kozik egymással.

Norvégia lemondta a női kézilabda-Eb-rendezést

 » A trondhe-
imi négyesek 
összecsapásait 
sajtóhírek sze-
rint Koldingban 
rendezhetik.




