
Válogatottat videóról 

Erősen vitatott körülmények között jutott ki az Egyesült Államok váloga-
tottja Egyiptomba, miután a selejtezőket az észak-amerikai régióban a 
koronavírus-járvány miatt nem sikerült lebonyolítani. A térség egyetlen 
vb-részvevőjéről ezért zöldasztal mellett döntöttek – „természetesen” az 
amerikaiak javára, akiknek jóformán még válogatottjuk sem volt. A határo-
zatnak nyilván nem örültek sem Grönlandon, sem Kanadában, sem Puerto 
Ricóban, ezek az országok ugyanis mind szerettek volna kijutni a tornára. 
Hasonló eset történt a dél- és közép-amerikai régió (Chile, Paraguay, 
Kolumbia, Salvador) selejtezőtornáin. A nemzetközi szövetség itt Chile 
csapatát jelölte ki vb-indulónak.
Az amerikaiak egyébként elképesztő módját választották a csapat kialakí-
tásának: nemes egyszerűséggel az interneten (!) toboroztak játékosokat. 
A 15 perces bemutatkozó videót az utolsó pillanatban küldte el a Gyöngyös 
20 éves kapusa, Merkovszki Pál is, aki a keretszűkítést követően bekerült 
a csapatba. „Sokan kérdezik tőlem, hogy a beválogatásommal egy időben 
megkaptam-e az állampolgárságot is. A válasz: nem, mivel én az Egyesült 
Államokban, a dél-karolinai Myrtle Beachben születtem, tehát az alapköve-
telményeknek megfeleltem . Kétéves koromban költöztünk Magyarországra, 
a nagyszüleim és a családom egy része a mai napig kint él. Ennek ellenére 
nem volt könnyű döntés, a végsőkig kivártam, a határidő lejárta előtt küld-
tem el a videoanyagomat meg az önéletrajzomat” – mondta Merkovszki.
Az Egyesült Államokban a kézilabda szinte ismeretlen sportágnak számít, 
amit jól példáz Jay Cutler amerikai futballista nyilatkozata egy tavalyi 
tévéműsorban. „Össze akarok rakni egy csapatot az olimpiára, azt hiszem, 
talán kézilabdának hívják a sportot. Annyi az egész, hogy egy kis labdát 
dobálnak ide-oda és a kapuba. Tulajdonképpen olyan, mint a labdarúgás 
teremben, csak itt dobni kell a labdát.”
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• Január 13. és 31. kö-
zött rendezik a 27. férfi 
kézilabda-világbajnok-
ságot, amelynek ezúttal 
Egyiptom ad otthont. A 
mérkőzéseket a korábbi 
hírekkel ellentétben zárt 
kapuk mögött játsszák. A 
fiatal magyar válogatott a 
tavalyi Eb-hez hasonlóan 
most is szeretné bizonyí-
tani, hogy a legjobbak 
között van.

S O M O G Y I  B O T O N D

H olnaptól a sportvilág fi -
gyelme ismét a kézilabdára 
irányul. Ezúttal a férfi ak vi-

lágbajnoksága kezdődik meg Egyip-
tomban, amely január 31-éig tart. A 
Dániában rendezett női Európa-baj-
noksághoz hasonlóan ezúttal is az 
utolsó pillanatokban is történtek vál-
tozások. Az Európai Kézilabdázók 
Uniója szerdán levelet írt a nemzetkö-
zi szövetségnek (IHF), mivel kockáza-
tosnak tartotta, hogy a jelenlegi jár-
ványhelyzetben nézőket engedjenek 
be a mérkőzésekre. Az IHF ugyanis 
karácsony előtt még azt közölte, hogy 
a csarnokok kapacitásának 30 szá-
zalékát lehet kihasználni, majd ezt 
utóbb 20 százalékra csökkentette. A 
levélre reagálva az IHF vezetői vasár-
nap leültek egyeztetni a szervezők-
kel, és végül a zárt kapus rendezés 
mellett döntöttek. Hesam Naszr, az 
egyiptomi szövetség elnöke elmond-

ta, a döntésnél a fő szempont az volt, 
hogy a vébé megrendezése minél 
zökkenőmentesebb legyen.

A sportesemény történelmi je-
lentősége ezúttal abban rejlik, hogy 
világbajnokságon először vesz részt 
32 csapat, köztük a magyar válo-
gatott is, amely a tavalyi Eb-hez 
hasonlóan megfi atalított csapattal 
indul. „Jól ment a felkészülés, tettük 
a dolgunkat az edzéseken. Sajnos 
a szlovákok elleni edzőmeccs el-
maradt, ezért úgy érkeztünk meg a 
világbajnokságra, hogy előtte nem 
tudtuk élesben megnézni, mi az, 
ami jól működik és min kellene még 
javítani. A játékosok profi n dolgoz-

nak, remek a hangulat a csapatnál, 
reméljük, jó teljesítményt nyújtunk 
majd” – mondta Chema Rodríguez, 
a magyar férfi  kézilabda-válogatott 
másodedzője.

A mintegy két évvel ezelőtt fi atalí-
táson átesett magyar válogatott Egyip-
tomban is szeretne jól szerepelni, 
hiszen a tavalyi Eb-n Szita Zoltánék 
megmutatták, hogy képesek magas 
szinten is kézilabdázni. Emlékezhe-
tünk, a magyar együttes legyőzte Iz-
landot, ezzel pedig veretlenül nyerte 
meg csoportját. Miklerék Oroszorszá-
gon kívül kiejtették az olimpiai és vi-
lágbajnok címvédő Dániát is. A kö-
zépdöntőben a sokkal esélyesebbnek 
számító Norvégiától simán kikaptak, 
ám a későbbi negyedik Szlovéniát 
megverték. A fi zikailag és fejben el-
fáradt csapat a végére a svédektől és 
nagy meglepetésre a portugáloktól is 
kikapott, és a 9. helyen végzett.

„Szép Európa-bajnokság volt, 
a csapat jó eredményt ért el, főleg 
ahhoz képest, mennyire fi atal, ez 
biztató a jövőre nézve   – értékelte az 
akkor történteket az egykori váloga-
tott Éles József. –  Sőt, vannak olyan 
játékosok, akik most be sem fértek, 
így végre bő keretből dolgozhatunk, 
nem úgy, mint a korábbi években, 
amikor csak fogtuk a fejünket, ha 
kiesett egy-egy meghatározó játé-
kos. Ha a férfi  szakág jól sáfárko-
dik, hamarosan éremért harcol egy 
világversenyen.” Éles szerint a férfi  
szakág mintha a nőit is megelőzte 
volna, amire nem volt példa az el-
múlt időszakban. „A nemzeti együt-
tes láthatóan sikeréhes, és kifejezet-
ten örülök annak, hogy a kapitány a 
fi atalok felé nyitott, mert eddig nem 
szerettünk hozzájuk nyúlni téthely-
zetben, nem mertük őket kipróbálni 
világversenyeken.   Mivel most talán 
nem akkora a tét, végre merünk pró-
bálkozni” – összegzett Éles.

A korábban említett Chema Rod-
ríguez másodedző egy múlt heti 
interjúban azt is elmondta, hogy a 
torna során forgatni fogják a csapa-
tot, mert a végjátékban, a világbaj-
nokság későbbi szakaszában jó for-
mában kell lenniük. Nagy hiányzója 
a csapatnak az utolsó pillanatban 
koronavírus miatt kiesett Ligetvá-
ri Patrik, aki korábban a védelem 
oszlopa volt, a tavalyi Eb-n azonban 
azt is megmutatta, hogy kiválóan 
tud lőni. Nagy László, a szakmai 
stáb másik szakembere kijelentette, 
nagy érvágás Ligetvári hiánya, de 
igyekeznek megoldani a problémát, 
és Patrik hiánya miatt a taktikán is 
változtatnak.

A magyar válogatott kerete 
egyébként egészen színesre sike-
redett, hiszen a nagy visszatérő, 
klasszis irányító Lékai Máté mellett 
ott van veteránként Mikler Roland, 
Balogh Zsolt és az immár harminca-
dik évét taposó Ancsin Gábor. A ta-
pasztaltak közé számítható a kapus 
Székely Márton, a beálló Bánhidi 
Bence vagy az átlövő Bodó Richárd, 
a néhány válogatottsággal rendel-
kező Bóka Bendegúz, Hornyák Pé-
ter, Szita Zoltán, Nagy Bence vagy 
Máthé Dominik. De szerepelnek 
olyan újoncok is, mint a 30 éves, 
egyszeres volt spanyol válogatott 
Rodriguez Alvarez Pedro, a horvát 
beálló Petar Topic vagy a volt szerb 
utánpótlás-válogatott Sunajko Ste-
fan szélső. És akkor nem említettük 
a 23 éves Hanusz Egon irányítót, aki 
tavaly novemberben egy spanyolok 
elleni sikeres mérkőzésen mutatko-
zott be a válogatottban.

A magyar csapat, amelynek hi-
vatalosan Gulyás István a szövet-
ségi kapitánya, nem került nehéz 
csoportba: az A jelű négyesben a 
kézilabda világában ismeretlennek 
számító Zöld-foki-szigeteket és Uru-

guayt a papírforma szerint illene 
megverni. A német válogatott már 
más szint, még akkor is, ha olyan 
nagy nevek mondták le a válogatott-
ságot, mint a THW Kiellel az óévben 
Final Fourt nyerő Hendrik Pekeler, 
Patrick Wiencek vagy Steff en Wein-
hold. Ha a magyar csapat továbbjut 
a középdöntős csoportba, ott a B jelű 
négyesből kap ellenfeleket, amelyek 
már sokkal nehezebbek. És itt nem-
csak a végső győzelemre mindig 
esélyes spanyolokra lehet gondol-
ni, hanem a folyamatosan fejlődő, 
a legutóbbi vébén 9. helyen végzett 
brazilokra, a jó játékosokból álló 
lengyelekre vagy a különös afrikai 
kézilabdát játszó Tunéziára.

A középdöntőbe a csoportokból 
továbbjutott három csapat viszi a 
korábban megszerzett pontjait, a hat 
együttesből pedig a legjobb kettő 
játszhat a negyeddöntőben. Az 1-es 
számú középdöntős csoport első két 
helyére az erősorrend és a korábbi 
tapasztalatok alapján a spanyol és 
a német válogatott várható, de hát 
a labdajátékok azért szépek, mert a 
papírforma többször is borulni szo-
kott. Remélhetőleg így lesz ez most 
is, és Lékai Mátéék nem olyan meg-
lepetést fognak okozni, mint a de-
cemberi Eb-n a lányok.

A cikk elején említett Eb-n a spa-
nyol–horvát–norvég hármas mögött 
a szlovének és a németek végeztek, 
most azonban a franciákra és a dá-
nokra is oda kell fi gyelni, hiszen 
ezek az együttesek minden kiíráson 
éremért akarnak harcolni.

Miklerék ismét bizonyítanának
Holnap kezdődik a férfi  kézilabda-világbajnokság

2021-es férfi 
kézilabda-vb, Egyiptom 

Csoportbeosztás
A csoport: Németország, 
MAGYARORSZÁG, Uruguay, 
Zöld-foki-szigetek. B csoport: 
Spanyolország, Tunézia, Brazí-
lia, Lengyelország. C csoport: 
Horvátország, Katar, Japán, 
Angola. D csoport: Dánia, Ar-
gentína, Bahrein, Kongói DK.
E csoport: Norvégia, Ausztria, 
Franciaország, Egyesült Államok.
F csoport: Portugália, Algéria, Iz-
land, Marokkó. G csoport: Svéd-
ország, Egyiptom, Csehország, 
Chile. H csoport: Szlovénia, 
Fehéroroszország, Dél-Korea, 
Oroszország.
A csoportok első három-három 
helyezettje jut a középdöntőbe, 
ahonnan a csoportok első két-két 
helyezettje jut a negyeddöntőbe.

A magyar válogatott 
csoportmérkőzései
Január 15., 21.30: 
Magyarország–Zöld-foki-szigetek
Január 17., 21.30: 
Magyarország–Uruguay
Január 19., 21.30: 
Magyarország–Németország

Edzőmeccsek nélkül, de optimistán utaztak el Bánhidiék a vébére   ▴  F O R R Á S :  M K S Z . H U




