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Sorsoltak a Bajnokok Ligájában

Ellenfelet kaptak a Bajnok Ligájában érintett romániai és 
magyarországi csapatok. A Bécsben tartott sorsolás alap-
ján a női mezőnyben a Bukaresti CSM a Ferencvárossal 
került azonos csoportba, mellettük még a Brest Bretagne 
(francia), a Buducsnoszt Podgorica (montenegrói), a 
Borussia Dortmund (német), a Rosztov-Don (orosz), a Team 
Esbjerg (dán) és a Podravka Vegeta (horvát) szerepel majd 
az A csoportban. A másik ágon a Győri ETO a Florentin 
Pera edzette CSZKA Moszkva (orosz), a Vipers Kristiansand 
(norvég), a Krim Mercator (szlovén), az Odense (dán), a 
Metz (francia), a Kastamonu Belediyesi (török) és a Säve-
hof (svéd) alakulataival találkozik majd. A csoportok első 
két helyezettjei a negyeddöntőbe, a 3–6. helyezettek a 
nyolcaddöntőbe jutnak.
Ugyanilyen versenykiírás szerint játszanak majd a férfi ak 
is a 2021–2022-e szezonban, amikor is a Dinamo a B 
csoportban a Veszprém alakulatával is megmérkőzik 
majd. Ellenfele lesz viszont az a címvédő Barcelona is, 
amelyik volt vezetőedzője a következő idénytől a buka-
restieket irányítja, de azzal a Paris Saint-Germainnel is 
találkozni fognak, amelyikkel két évvel ezelőtt a kieséses 
szakaszban játszottak volna, ha a koronavírus-járvány 
nem borította volna fel a terveket. Ez a B csoport amúgy 
a Porto (portugál), a Kielce (lengyel), a Flensburg-Han-
dewitt (német) és a Motor Zaporozsje (ukrán) csapataival 
lett teljes. A másik ágon a Szeged képviseli Magyarorszá-
got, mellette a Kiel (német), a Vardar (északmacedón), az 
Aalborg (dán), a Meskov Breszt (fehérorosz), a Montpelli-
er (francia), a PPD Zagráb (horvát) és az Elverum (norvég) 
lépnek pályára a B csoportban. Xavier Pascual, a Dinamo 
mestere rámutatott, hogy a B csoport a papírforma sze-
rint nehezebb, mint az A, de mivel ők szabadkártyával 
kerültek a BL-be, már eleve arra készültek, hogy kihívás-
sal teli feladatuk lesz. „Azért dolgozunk, hogy a lehető 
legjobban játsszunk és az biztos, hogy a közönségünk 
biztatása mellett az ellenfeleinknek sem lesz könnyű dol-
guk ellenünk” – mondta a spanyolországi szakember a 
bukaresti klub Facebook-oldalán. A csoportkör szeptem-
berben kezdődik. (V. Ny. R.)

A SZÉKELYFÖLDI EDZŐTÁBOR UTÁN JELÖLTÉK KI A MAGYAR NŐI KÉZILABDA-VÁLOGATOTT KERETÉT

Feltöltődve utaznak az olimpiára

Jó hangulatú közönségtalálkozó. A lányok és a nézők is gazdag élményekkel távoztak

Négy napig Székelyudvarhelyen 
edzőtáborozott az olimpiára ké-
szülő magyar női kézilabda-vá-
logatott. A nemzeti együttes 
erdélyi vendégsége közönség-
találkozóval zárult a Páva Kert 
Panzió teraszán, hazatérérésük 
után pedig Elek Gábor szö-
vetségi kapitány kihirdette az 
olimpiára utazó keretét.

 » DOBOS LÁSZLÓ

K özönségtalálkozóval zárult Ma-
 gyarország női kézilabda-válo-
gatottjának székelyföldi edző-

tábora. A nagy érdeklődésnek ör-
vendő eseményt az érvényben lévő 
járványügyi szabályok betartásával 
rendezték meg Székelyudvarhelyen 
– a Páva Kert Panzió teraszán –, 
felvezetőként pedig Juhász István, a 
magyar kézilabdasport sportakadé-
mia-igazgatója ismertette a határon 
túli magyar utánpótlás-kézilabdá-
zás támogatására létrehozott Együtt 
növünk fel! Alapítvány céljait, eddi-
gi megvalósításait, működési rend-
szerét. Megtudtuk, hogy a 2018-ban 
elkezdett programokban jelenleg 
2000 határon túli gyerek kézilab-
dázik rendszeresen, a képzésnek 
megpróbálnak minél jobb szakmai 
tartalmat és infrastrukturális hátte-
ret biztosítani.

Elek Gábor szövetségi kapitány 
szerint amiért jöttek, azt megtették, 
és óriási élmény volt közel ezer néző 
előtt nyílt edzést tartani Székelyud-
varhelyen. „Csodás környezetben, 
csodás emberek között tölthettünk 
négy napot, érzelmi feltöltődés volt 
számunkra a székelyföldi edzőtá-
bor” – mondta. A legmeghatóbb él-
ményt Elek számára a szentegyházi 
Gyermekfi lharmónia koncertje je-
lentette. Kérdésre válaszolva a szak-
ember elmondta, hogy a magyar 
válogatott a legnehezebb csoportba 
került a tokiói olimpián, célkitűzése 
pedig a csoportból való továbbjutás. 
Azt követően bármi megtörténhet – 
jegyezte meg.

Dobogós kívánságok
A játékosok közül Szucsánszki Zita 
nagy örömmel tapasztalta, hogy Bu-
dapesttől messze, bárhol találkozhat 
Fradi-drukkerekkel, az olimpia kap-
csán pedig elmondta, hogy borzasz-
tóan rossz lesz majd nézők nélkül 
meccseket játszani Japánban.

Tomori Zsuzsanna, a magyar női 
kézilabda-válogatott legtapasztal-
tabb játékosa az egyedüli, aki már 
volt korábban olimpián. Kihangsú-
lyozta, hogy életre szóló élmény öt-
karikás játékon részt venni, élvezni 
az olimpiai falu varázsát. Kérdésre 
válaszolva elmondta, hogy 17 éve-
sen kapott egy óriási ütést az egyik 
mérkőzésen, és akkor elhatározta, 
hogy keményen fog játszani, kivívja 
magának a tiszteletet a pályán. „In-
kább féljenek tőlem, mint én féljek” 
– mondta.

A jó hangulatú közönségtalálko-
zó végén Miklós Magda, az 1976-os 
montreali olimpián a román váloga-

tottal 4. helyezett kézilabdázó azt kí-
vánta, hogy a magyar női válogatott 
a székelyudvarhelyi kézilabda olim-
piai helyezéseinél jobb eredményt 
érjen el Tokióban. Miklós Magda fi a, 
Ilyés Ferenc kétszer vett rész magyar 
válogatottként az olimpián, és édes-
anyjához hasonlóan 4. lett, de ő két-
szer – 2004-ben és 2012-ben.

Keretet hirdettek
A székelyföldi edzőtábort követően 
Elek Gábor szövetségi kapitány ki-
hirdette a magyar női kézilabda-vá-
logatott olimpiára utazó keretét. A 
névsorból a Ferencváros jobbszél-
sője, Kovács Anett és a Debreceni 
VSC beállója, Tóvizi Petra maradt ki. 
A Siófok kapusa, Szikora Melinda 
és a Vác beállója, Helembai Fanny 
tartalékként utazik Tokióba. A ke-
ret: kapusok: Bíró Blanka, Janurik 
Kinga (mindketten FTC-Rail Cargo 
Hungaria); jobbszélső: Lukács Vik-
tória (Győri Audi ETO); jobbátlövők: 
Kiss Nikoletta (Siófok KC), Klujber 
Katrin (FTC), Tomori Zsuzsanna 
(Siófok); irányítók: Kovacsics Ani-
kó, Szucsánszki Zita (mindketten 
FTC), Vámos Petra (DVSC); beál-
lók: Bordás Réka (DVSC), Kisfaludy 
Anett (FTC); balátlövők: Háfra No-
émi (FTC), Szöllősi-Zácsik Szandra 
(MTK); balszélsők: Márton Gréta, 
Schatzl Nadine (mindketten FTC). 
„Természetesen nehéz döntés volt a 
kerethirdetés, de ezt előre tudtuk, és 
a játékosok is tisztában voltak vele, 
hogy nem mindenki utazhat Tokió-
ba. A stáb több tagjával is egyez-
tettem, és a végső döntés az enyém 
volt, de konszenzus alakult ki közöt-
tünk. A keret kialakítása az utazók 
mellett, nem pedig a kimaradók el-
len szól. Úgy érzem, jelenleg ez a leg-
jobb csapat, és nagy könnyebbséget 
jelent, hogy 15 fő közül választhatjuk 
ki a mérkőzésenként pályára lépő 14 
játékost” – mondta Elek.

A magyar női válogatott holnap 
Montenegró, majd pénteken és há-
rom nappal később Brazília ellen lép 
pályára felkészülési találkozón. A 
csapat július 16-án utazik Tokióba, 

ahol Norvégiával találkozik edző-
meccsen. Az első olimpiai csoport-
mérkőzését július 25-én, Franciaor-
szág ellen vívja, majd sorrendben 
Brazília, az orosz olimpiai együt-
tes, Spanyolország és Svédország 
lesznek az ellenfelek a csoportban. 
A másik ágon – mint ismeretes – 
Hollandia, Montenegró, Norvégia, 
Japán, Dél-Korea és Angola lépnek 
pályára az A hatosban.

 » „Csodás 
környezetben, 
csodás emberek 
között tölt-
hettünk négy 
napot, érzelmi 
feltöltődés volt 
számunkra a szé-
kelyföldi edző-
tábor” – mondta 
Elek Gábor.

FO
TÓ

: 
ER

DÉ
LY

 B
ÁL

IN
T 

EL
Ő

D

 » RÖVIDEN

Stadionavatás vereséggel
Románia férfi rögbi-válogatottja 
24-17-re kikapott szombat este 
Argentína legjobbjaival egy 
barátságos mérkőzésen. Ez a 
találkozó avatta fel az újjáépí-
tett bukaresti Arcul de Triumf 
(Diadalív) stadiont, a dél-ameri-
kaiak sikere pedig nem jelentett 
meglepetést, hiszen a világrang-
listán a kilencedik helyen állnak, 
miközben a romániaiak a 18. 
pozíciót foglalják el. A kék-sár-
ga-piros „Tölgyek” szövetségi 
kapitánya, Andy Robinson sze-
rint viszont a mutatott játékuk 
alapján egy döntetlen igazságo-
sabb eredmény lett volna, annak 
viszont örült, hogy tanítványai a 
maximumot nyújtották és bátran 
játszottak. „Szerintem ez volt ed-
dig a legjobb meccsünk, amióta 
átvettem a válogatott szakvezeté-
sét. A legfontosabb viszont, hogy 
továbbra is fejlődünk” – értékelt. 
Románia július 10-én a skótokkal 
gyakorolt volna hazai környezet-
ben, de az edzőmeccset törölték, 
mert a szigetországiak keretében 
többeknek pozitív lett a korona-
vírus-tesztje.
 
Összeállt a Ferencváros kerete
a nemzetközi szereplésre
A Ferencváros labdarúgócsapata 
az elmúlt évekhez hasonlóan 
idén is a legrangosabb európai 
kupasorozat, a Bajnokok Ligája 
selejtezőjében kezdi meg nemzet-
közi szereplését. A zöld-fehérek 
tavaly 25 év után ismét eljutottak 
a főtábláig, és idén is ezzel a cél-
lal vágnak neki a sorozatnak, már 
az osztrák Peter Stöger vezetésé-
vel – számolt be a klub honlapja 
alapján az M4 Sport, miután a 
magyar bajnokcsapat bemutatta 
keretét a BL első selejtezőkörére. 
Több fi atal futballista mellett a 
jelenleg is zajló Európa-bajnok-
ságon szerepelt játékosok közül 
Bogdán Ádám, Dibusz Dénes, 
Botka Endre, Sigér Dávid és 
Róbert Mák is kerettag, valamint 
Oleksandr Zubkov is, aki az uk-
rán válogatott tagjaként szombat 
este Anglia ellen lépett pályára 
az Eb-negyeddöntőben. A Fradi 
első ellenfele a koszovói bajnok-
csapat, a Pristina lesz 2021. július 
6-án, kedden 19 órától.
 
Max Verstappen nyerte
az Osztrák Nagydíjat
Az összetettben vezető Max 
Verstappen, a Red Bull holland 
versenyzője rajt-cél győzelmet 
aratott tegnap a Forma–1-es autós 
gyorsasági-világbajnokság Osztrák 
Nagydíján, és ezzel tovább növelte 
az előnyét a világbajnoki pontver-
senyben. A 23 éves Verstappennek 
ez az idei ötödik és pályafutása 15. 
futamgyőzelme, ráadásul sorozat-
ban harmadjára diadalmaskodott. 
A holland pilóta így 32 pontos kü-
lönbséggel vezet az összetettben a 
címvédő és hétszeres vb-győztes, 
most negyedikként célba érő brit 
Lewis Hamilton (Mercedes) előtt. 
Verstappen mögött Valtteri Bottas, 
a Mercedes fi nn versenyzője lett 
a második, míg Lando Norris, a 
McLaren brit pilótája a harmadik. 
A világbajnokság két hét múlva, 
a Brit Nagydíjjal folytatódik Silver-
stone-ban.




