
 Sport 2021. január 29–31.
péntek–vasárnap 19

 » RÖVIDEN

Névváltoztatásokat javasol
a sportminisztérium
Névváltoztatást javasolt Novák 
Károly Eduárd sportminiszter 
azoknak a fennhatósága alá tartozó 
sportkluboknak, amelyek jelenleg 
Városi Sportklub név alatt vannak 
bejegyezve. A tárcavezető szerint 
célravezetőbb lenne, ha a „városi” 
jelző helyett az érintett település 
egyik neves sportolójának nevét vi-
selné az egyesület, ami ösztönző és 
példaértékű lehet az azt képviselő 
versenyzőknek.
 
Dennis Man csatlakozott
új csapatához
Csatlakozott az olaszországi Parma 
együtteséhez Dennis Man. Az 
FCSB-től Olaszországba igazolt 
22 éves válogatott futballistáért 13 
millió eurót fi zetett új klubja, neki 
pedig több mint egymillió eurós fi -
zetést ajánlott. A Parma vasárnap a 
Nápoly vendége lesz a Serie A-ban.
 
Szatmárnémetiben lesz
a négyes döntő
Szatmárnémetiben rendezik 
február 20–21-én a női kosárlab-
da-Román Kupa négyes döntője. 
A sportági szövetség csütörtöki 
bejelentése alapján az elődöntőben 
Bukaresti Agronomia–Kolozsvári 
Universitatea és Sepsiszentgyörgyi 
Sepsi SIC–Szatmárnémeti VSK 
párosítás szerint játszanak. A soro-
zatban a háromszékiek a címvédők 
és épp a szatmáriak számítanak 
legfőbb riválisuknak.
 
Szétlövéssel győzte csak le
a Sportklub a Vasast
A Csíkszeredai Sportklub jégko-
rongcsapata hazai pályán szétlö-
véssel győzte le 4-3-ra a Vasast az 
Erste Liga alapszakaszának szerdai 
találkozóján. A hargitai együttes 
2-0-ra és 3-1-re is vezetett, ám a 
négymeccses erdélyi túrájukat 
megkezdő vendégek ráadásra men-
tették a mérkőzést, a gól nélküli 
hosszabbítás után pedig szétlövés-
ben a házigazda kerekedett felül, 
az angyalföldiek azonban annak 
örülhetnek, hogy a klub történeté-
ben először pontot szereztek a Csík-
szereda vendégeként. A Sportklub 
pénteken a MAC, vasárnap pedig 
a Debrecen gárdájával találkozik 
hazai pályán. Ma rendezik még 
a Gyergyi HK–Debrecen, majd 
szombaton a Brassói Corona–Vasas 
összecsapásokat. Vasárnap a Vasas 
a GYHK ellen lép pályára, miköz-
ben a Brassó a MAC-ot fogadja.
 
Magyar másodedző 
a Chelsea csapatánál
Lőw Zsolt lett Thomas Tuchel ve-
zetőedző egyik segítője a Chelsea 
labdarúgócsapatánál. A londoni 
klub honlapjának híradása szerint 
a magyar szakemberen kívül Arno 
Michels pályaedző és a szintén 
német Benjamin Weber statisztikai 
elemző is csatlakozott a szakmai 
stábhoz. Korábban mindhárman 
Tuchellel dolgoztak a Paris Sa-
int-Germainnél. A német vezető-
edzőt december 29-én menesztet-
ték a PSG-től, és kedden nevezték 
ki a Chelsea-nél az elbocsátott 
Frank Lampard utódjaként. A 
Chelsea 20 forduló után 30 ponttal 
a nyolcadik az angol Premier 
League-ben.

Véget ért a magyar férfi  kézi-
labda-válogatott számára az 
egyiptomi világbajnokság, a 
szerda esti negyeddöntőben 
hosszabbítás után 35-32-re ki-
kapott a hatszoros aranyérmes 
Franciaországtól. A magyar 
csapatból mindenki elégedett 
a teljesítménnyel: ötödik he-
lyen zárták a vébét.
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K özel járt a bravúrhoz Magyar-
ország férfi  kézilabda-vá-
logatottja az Egyiptomban 

zajló világbajnokság negyeddöntő-
jében, amikor is fej fej mellett küz-
dött a hatszoros aranyérmes fran-
cia gárdával. A piros-fehér-zöld 
együttes nagyszerűen kezdte a 
gallok ellen a szerda esti összecsa-
pást: maximálisan kihasználták el-
lenfelük hibáit, és hat góllal meg-
léptek. A franciák azonban talpra 
álltak, de a magyarok így is kétgó-
los előnyben mehettek a szünetre. 
A második félidőben hatékonyan 
védekeztek a franciák, tíz perc alatt 
sikerült fordítaniuk, így innen már 
a magyarok futottak az eredmény 
után. Az utolsó tíz perc döntetlen 
állásról (25-25) indult, az ellenfél 
ezután 3-0-s sorozatot produkált, 
de a magyar együttes nyitott véde-
kezéssel és eredményes támadása-
ival fél perccel a vége előtt ismét el-
tüntette a különbséget (30-30). Az 
utolsó támadás a franciáké volt, de 
újabb gólt nem tudtak dobni, így 
hosszabbítás következett.

Az első és a második öt percben 
is több hibával, leginkább labdael-
adással nehezítették saját dolgukat 
a magyarok, így 5-2-re elveszítették 
ezt a periódust, 35-32-es végered-
ménnyel pedig a mérkőzést, ezért 
a legjobb nyolc között búcsúztak a 
tornától. Magyarország ötödik he-
lyen zárta a tornát, ez minden idők 
harmadik legjobb vb-szereplése az 
1986-os második és az 1997-es ne-
gyedik helyezés után.

AZ ÖTÖDIK HELYEN ZÁRTA A FÉRFI KÉZILABDA-VÉBÉT MAGYARORSZÁG VÁLOGATOTTJA

Gulyás István: elértük célunkat

Együtt a gárda. Nincs miért búslakodniuk a magyaroknak, hatalmasat harcoltak a vébén

 » „Ez a válo-
gatott nagyon 
együtt van, folya-
matosan fejlődik, 
van arca, taktiká-
ja, de a legfonto-
sabb, hogy egy 
igazi nagybetűs 
csapat” – ér-
tékelt Bánhidi 
Bence.

Gulyás: elértük a célunkat
A magyar férfi  kézilabda-válogatott 
szövetségi kapitánya, Gulyás István 
leszögezte: csapata elérte célját az-
zal, hogy a negyeddöntőbe jutott a 
vébén. „Kicsit keserű most a szánk 
íze, de remélem, hogy ez néhány 
napon belül elmúlik. Megpróbá-
lunk a jóból építkezni. Többször 
nüánszokon múltak a helyzetek, de 
végül az ötödik helyen zártunk, és 
elértük a célunkat. Úgy jöttünk el, 
hogy próbáljunk meg minél több 
örömet szerezni a szurkolóinknak, 
és reméljük, ez sikerült. Összes-
ségében a válogatott lépett egyet 
előre, és ez jó jel a jövőre nézve” – 
nyilatkozta az edző.

Bánhidi Bence, a válogatott beálló-
ja szerint a válogatott mindent meg-
tett, hogy a legjobb négybe kerüljön. 
„A csapat minden dicséretet megér-
demel, tudtunk küzdeni egymásért, 
Magyarországért. Ez a morál és küz-
deni tudás, akarás, ami közöttünk 
van, ritka egy csapatnál, ezt most 
mi zsebre tesszük, és visszük tovább 
magunkkal” – hangsúlyozta. Lékai 

Máté irányító büszke a csapatra, 
mert mindent megtettek a siker érde-
kében. „Visszahoztuk három gólról, 
küzdöttünk, akartunk. A szívünket, 
lelkünket kitettük, nem adtuk fel 
egyetlen pillanatra sem. Ez a válo-
gatott nagyon együtt van, folyamato-
san fejlődik, van arca, taktikája, de a 
legfontosabb, hogy egy igazi nagybe-
tűs csapat” – nyilatkozta a veszprémi 
játékos.

Meglepetés nélkül
Nem történt meglepetés a többi ne-
gyeddöntőben sem, a dánok megiz-
zadtak, és csak büntetőkkel tudták 
kiejteni a házigazda Egyiptomot 
(39-38), Spanyolország 31-26-ra verte 
Norvégiát, míg Svédország 35-23-mal 
lépte le Katart. Pénteken rendezik az 
elődöntőket: 18.30-tól Dánia–Spa-
nyolország, 21.30-tól pedig Svéd-
ország–Franciaország csata lesz. 
A helyosztók vasárnap lesznek, a 
bronzmérkőzés 15.30-kor, a döntő pe-
dig 18.30-kor kezdődik. A torna győz-
tese kijut a 2023-as, lengyel–svéd 
rendezésű világbajnokságra.
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A Iași edzőjének, Daniel Pancu-
nak a menesztéséhez vezetett az 

élvonalbeli labdarúgócsapat szerdai 
veresége. A moldvai együttes 2-1-re 
kapott ki az UTA-tól, és így 15 ponttal 
sereghajtó maradt a Liga 1 összetett-
jében. Ugyanaznap a Clinceni 2-1-re 
nyert a Botoșani-nyal szemben, mi-
közben a Dinamo 2-1-re legyőzte a 
Medgyest. A hétközi 19. forduló lap-
zártánk után fejeződött be. Péntek-
től a 20. fordulóban lépnek pályára 
Craiova–Argeș (péntek, 20 óra), 
Medgyes–Clinceni (szombat, 14.15), 
Sepsi OSK–Voluntari (szombat, 
14.15), FCSB–Iași (szombat, 20.15), 
Botoșani–Hermannstadt (vasárnap, 
12), Astra–Viitorul (vasárnap, 14), 

UTA–Dinamo (vasárnap, 20.45) és 
Chindia–Kolozsvári CFR (hétfő, 20) 
párosítás szerint.

A Sepsi OSK-nak ismét nehéz fel-
adata lesz, mert a korábbi fordulók-
hoz hasonlóan szinte a fél kerete 
hiányzik. Hadnagy Attila, a Sepsi 
OSK klubigazgatója érdeklődésünkre 
elmondta, hogy összesen tizenöt lab-
darúgójuk van, aki nem bevethető. „A 
sok hiányzó miatt csak egy fél csapat 
vagyunk, de azok a játékosok, akik 
eddig kevesebbet játszottak, illetve 
akik a második csapatból kerültek 
fel, bebizonyították, hogy van helyük 
az első csapat keretében, és bármi-
kor számíthatunk rájuk. Ne feledjük 
el, hogy a Viitorul és az Astra elleni 
meccseken több fi atal játékos is lehe-
tőséget kapott, mint Tamás Nándor, 

Csiszér Balázs, Andres Dumitrescu, 
Eder Gonzalez vagy Aleksa Marko-
vic, és nekik is köszönhetően sikerült 
két nagyon jó eredményt elérnünk” 
– mondta a klubvezető. Hozzátette, 
hogy a kényszerhelyzet miatt visz-
szahívták a magyar másodosztályos 
bajnokságban szerepelő Nyíregyháza 
gárdájának kölcsönadott Fejér Bélát, 
hiszen a sepsiszentgyörgyi csapat 
mindkét kapusa, Niczuly Roland és 
Jesus Fernandez is megfertőződött 
koronavírussal. „A kérésünk megér-
tésre talált, és a két klub közötti meg-
egyezés értelmében a 25 éves hálóőr 
három mérkőzésen fogja erősíteni a 
csapatunkat, azt követően újfent a 
Nyíregyháza Spartacus együttesénél 
folytatja pályafutását” – jelentették 
be a szentgyörgyiek.

Edzőváltást idézett előtt az UTA győzelme

 » A Sepsi OSK 
visszahívta a 
magyar má-
sodosztályos 
bajnokságban 
szerepelő Nyír-
egyháza gárdájá-
nak kölcsönadott 
kapusát, Fejér 
Bélát.




