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• Tizenhárom év 
után ismét nyári olim-
pián szerepelhet a ma-
gyar női kézilabda-vá-
logatott, miután múlt 
hét végén hazai pályán 
kivívta a részvételi jo-
got. A román együttes 
is megtehette volna 
ezt, csupán két gól vá-
lasztotta el attól, hogy 
megszerezze a tokiói 
repjegyeket. Az egyik 
fél örül és készül, a 
másik pedig nyalogat-
ja a sebeit és a hibáso-
kat keresi.

JÓZSA CSONGOR

A magyar női kézilabda-válo-
gatott csendben, a megszo-
kott környezetben, Győr-

ben hangolódhatott rá az olimpiai 
selejtezőre. Akárcsak az ötkarikás 
játékokat, ezt a meccssorozatot is 
egy évvel korábban kellett volna 
megrendezni, csakhogy beleszólt 
a koronavírus-járvány. Az előze-
tes esélylatolgatásnál mindenki 
egyetlen kulcsmeccsről beszélt, ezt 
pedig az Elek Gábor által vezetett 
nemzeti együttes a második napon 
játszotta, a szerbek ellen. Tehát a 
piros-fehér-zöld gárda sorsolása is 
jól alakult.

Elsőként a kazahokkal mérkőztek 
meg, ez amolyan bemelegítő össze-
csapás volt pénteken, simán meg is 
nyerték. Következhetett a mindent 
eldöntő párharc, a szerbek elleni, 
amelyre szemmel láthatóan kihe-
gyezte a selejtezőtornát a magyar 
szakmai stáb. Miután az első napon 
nem dőlt meg a papírforma a szerb–
orosz mérkőzésen – utóbbiak végig 

vezetve nyertek –, elég egyértel-
mű volt, hogy a szomszédos ország 
együttesével való összecsapás győz-
tese megszerzi azokat a bizonyos re-
pülőjegyeket Tokióba.

Az utóbbi évek legjobb kézilabdá-
ját mutatva, pontos játékkal, remek 
védekezéssel és kapusteljesítmény-
nyel, szép megoldásokkal felülmúl-
ták Szerbiát. Egy pillanatig sem volt 
kérdéses, hogy kié lesz a diadal, vé-
gül nyolc góllal, 31–23-ra nyertek a 
magyarok. A szombat esti orosz–ka-
zah összecsapáson vált bizonyossá, 
hogy 2008 után ismét utazhatnak 
ötkarikás játékokra a magyar csa-
jok. Igen, nagyon sokat kellett várni 
erre, tizenhárom év után lesz ott a 
magyar női kézilabda-válogatott a 
nyári olimpián.

„Óriási álmunk vált valóra a mai 
napon. Ez nemcsak tizenkilenc játé-
kos és a szakmai stáb sikere, hanem 
az egész magyar kézilabdáé” – nyi-
latkozta a győri mérkőzés után Elek 
Gábor szövetségi kapitány.

A zárónap már csak a formaságo-
ké volt, az oroszok nyerték a magya-
rok elleni mérkőzést, amely csupán 
az olimpiai kalapbeosztásról dön-
tött: Magyarországot a 3. kalapból 
húzzák, így az biztos, hogy elkerüli 
a norvégokat.

Kisiklott román járat

A románok is érdekeltek voltak múlt 
hét végén, Adrian Vasile tanítványai 
Podgoricában vendégszerepeltek. 
Romániának csupán két ellenféllel 
kellett farkasszemet néznie: sor-
rendben a norvégokkal és a házigaz-
da montenegróiakkal. Azért valljuk 
be, valamivel nehezebb volt az ő 
sorsolásuk. Erre pedig rátett egy la-
páttal a két ellenfelük által játszott 
nyitóforduló eredménye, nevezete-
sen hogy Montenegró öt góllal le-
győzte Norvégiát.

Neaguék így már az első mérkőzé-
sükön szinte ki-ki meccset játszottak. 
Igaz, benne volt az is a pakliban, hogy 

amennyiben diadalmaskodnak a 
skandinávok ellen, akkor már ünne-
pelhettek volna. Kiegyensúlyozott el-
ső félidőt követően a világesemények 
dobogójára számtalanszor felállt el-
lenfél elhúzott – megfogta a Nea gu–
Pintea duót, végül ez volt a siker titka 
–, itt is ötgólos lett a különbség.

A zárónapon még volt esély a ro-
mán továbbjutásra, amennyiben leg-
alább öttel verik a hazaiakat, végül 
azonban csak hárommal tették. Ebből 
a csoportból tehát a másik két nemzeti 
együttes mehet Tokióba, a románok 
lemaradtak az olimpiai tornáról.

A szaksajtó rögtön neki is „ug-
rott” a szövetségnek, kiemelve a hi-
bákat, melyekből tanulni kellett vol-
na. Csupán néhányat említünk meg: 
az elmúlt négy évben a válogatott 
kispadján négy szövetségi kapitány 
ült, valószínűleg négy különböző 
edzői felfogásban készítve fel a csa-
patot. Ezen négy év alatt összesen 
negyven kézilabdázó fordult meg 
a válogatottnál, vagyis nehéz volt 

megtalálni egy ütőképes alakulatot. 
A statisztikát véve alapul a négy szö-
vetségi kapitánnyal a világesemé-
nyeken tizenkilenc meccsből tizen-
négyet elveszített a román együttes, 
csupán a fent említett Montenegrót, 
valamint Szenegált, Kazahsztánt, 
Magyarországot és Lengyelországot 
sikerült megvernie.

Érdekes felvetés az is, hogy bár 
2014-ben Románia megnyerte az 
U18-as ifj úsági világbajnokságot, ab-
ból a generációból – amelynek tagjai 
most 24–25 évesek – nagyon keve-
sen maradtak meg a válogatottnak. 
Aztán ott van még a Virágok Ligája, 
amelyben egyre több idegenlégiós 
kap helyet, a fi atal, feltörekvő hazai 
játékosok nem nagyon tudnak pá-
lyára lépni, kevés játéklehetőséget 
kapnak. Egyszóval átgondolt straté-
giára lenne szükség, hogy kilábaljon 
ebből a román női kézilabdasport. 
Arra pedig gondolni sem érdemes, 
hogy mi lesz vele, ha Cristina Neagu 
visszavonul…

Tokiói járat csak magyarokkal
Olimpiai selejtezőt játszottak a női kézilabdázók
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Női kézilabda olimpiai selejtező 

2. csoport, 1. forduló:  Oroszország–Szerbia 29–24 (17–13), Magyarország–
Kazahsztán 46–19 (20–8). 2. forduló: Oroszország–Kazahsztán 33–26 (17–

16), Magyarország–Szerbia 31–23 (16–12). 3. forduló: Szerbia–Kazahsztán 

42–30 (23–16), Magyarország–Oroszország 23–29 (12–14). A végeredmény: 
1. Oroszország 6 pont, 2. Magyarország 4, 3. Szerbia 2, 4. Kazahsztán 0.
3. csoport, 1. forduló:  Norvégia–Montenegró 23–28 (12–13). 2. forduló: 
Norvégia–Románia 29–24 (13–11). 3. forduló: Montenegró–Románia 
25–28 (15–15). A végeredmény: 1. Montenegró 2 pont (53–51), 2. Norvégia 
2 (52–52), 3. Románia 2 (52–54).

Az olimpiai női kézilabdatorna mezőnye és sorsolási kalapjai
1. kalap: Hollandia, Spanyolország.
2. kalap: Oroszország, Montenegró.
3. kalap: Norvégia, Magyarország.
4. kalap: Svédország, Japán.
5. kalap: Franciaország, Koreai Köztársaság.
6. kalap: Angola, Brazília.

Cristina Neagu egyedül kevés volt. 
A válogatott 52 gólt szerzett a két meccsen, 
ebből 23-at a kiváló balátlövő lőtt
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