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• Négy napig Székelyudvarhelyen edzőtáborozott az olimpiára készülő 
magyar női kézilabda-válogatott. A nemzeti együttes erdélyi vendégsé-
ge közönségtalálkozóval zárult a Pávakert Panzió teraszán, hazatérésük 
után pedig Elek Gábor szövetségi kapitány kihirdette az olimpiára utazó 
keretét.

D O B O S  L Á S Z L Ó  

A nagy érdeklődésnek örven-
dő közönségtalálkozót az 
érvényben lévő járványügyi 

szabályok betartásával rendezték 
meg, felvezetőként pedig Juhász 
István, a magyar kézilabdasport 
sport akadémia-igazgatója ismertette 
a határon túli magyar utánpótlás ké-
zilabdázás támogatására létrehozott 
Együtt növünk fel! Alapítvány célja-
it, eddigi megvalósításait, működési 
rendszerét. Megtudtuk, hogy a 2018-
ban elkezdett programokban jelen-
leg 2000 határon túli gyerek kézi-
labdázik 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.” A legnagyobb benyomást, a 
legmeghatóbb élményt Elek számá-
ra a szentegyházi Gyermekfi lhar-
mónia koncertje jelentette. Kérdésre 
válaszolva a szakember elmondta, 
hogy a magyar válogatott a legnehe-
zebb csoportba került, célkitűzése 
pedig a csoportból való továbbjutás. 
Ezt követően bármi megtörténhet.

Szucsánszki Zita nagy örömmel 
tapasztalta, hogy Budapesttől mesz-
sze, bárhol találkozhat Fradi-druk-
kerekkel, az olimpia kapcsán pedig 

elmondta, hogy borzasztóan rossz 
lesz majd nézők nélkül meccseket 
játszani Japánban.

Tomori Zsuzsanna, a magyar női 
kézilabda-válogatott legtapasztal-
tabb játékosa az egyedüli, aki már 
volt olimpián. Kihangsúlyozta, hogy 
életre szóló élmény ötkarikás játé-
kon részt venni, élvezni az olimpiai 
falu varázsát. Kérdésre válaszolva 
elmondta, hogy 17 évesen kapott egy 
óriási ütést az egyik mérkőzésen, és 

akkor elhatározta, hogy keményen 
fog játszani, kivívja magának a tisz-
teletet a pályán. „Inkább féljenek tő-
lem, 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.

Magyar keret az olimpiára

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. Íme, a 
keret: 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 Anikó, 
Szucsánszki Zita (mindketten FTC), 
Vámos Petra (DVSC); beállók Bordás 
Réka (DVSC), Kisfaludy Anett (FTC); 
balátlövők Háfra Noémi (FTC), Szöl-
lősi-Zácsik Szandra (MTK); balszél-
sők Márton Gréta, Schatzl Nadine 
(mindketten FTC).

A magyar csapat holnap Monte-
negró, majd pénteken és három nap-
pal később Brazília ellen lép pályára 
felkészülési találkozón. A csapat jú-
lius 16-án utazik Tokióba, ahol Nor-
végiával találkozik edzőmeccsen. 
Az első olimpiai csoportmérkőzésre 
július 25-én kerül sor Franciaország 
ellen.

H azai sikerrel zárult az U17-es 
korosztályú lányok labdarúgó 

Elit Ligája, a döntőben a házigazda 
Kolozsvári U Olimpia 8–1-re nyert a 
Bukaresti Fair Play csapata ellen. A 
hatos döntőn részt vett a Székelyud-
varhelyi Vasas Femina FC csapata 
is, amely előbb 5–0-s vereséget szen-
vedett a későbbi bajnok kolozsvári-
aktól, majd 7–2-re nyert a Zimbrul 
Tulcea ellen. A székelyföldi csapat 
gólszerzői: Tóth Györgyi 4, Horváth 
Anita 2 és Pásztor Krisztina. 

A bronzérmes Vasas Femina 
kerete a kolozsvári tornán: Dénes 

Ágota, Lakatos Kriszta, Hodor Má-
ria, Orbán Aranka, Horváth Anita, 
Pásztor Krisztina, Pászka Renáta, 
Tóth Györgyi, Szilveszter Beatrix, 
Szabó Noémi, Godra Anett, Sinka 
Petra és Molnár Andrea. Edzők: 
Székely János és Dávid Márta. A 
döntő tornán részt vett még a Kis-
becskereki Fortuna és az Universi-
tatea Alexandria csapata.

Döntőznek az U15-ös lányok

Udvarhelyszék ad otthont az U15-ös 
korosztály számára kiírt női labda-

rúgó-bajnokság döntő tornájának. 
Íme, az első eredmények.

1. csoport (Székelyudvarhely): 
ACS Campionii FC Argeș Pitești–FC 
Botoșani 10–0, Székelyudvarhe-
lyi Vasas Femina–Orizontul Țifești 
(Vrancea megye) 2–0, Orizontul Ți-
fești– FC Botoșani 4–0 és FC Argeș–
Vasas Femina 1–0. 

2. csoport (Farkaslaka):  FCSB–
Medgyesi Gaz Metan 4–0, Kolozs-
vári U Olimpia–FK Csíkszereda 7–1, 
FCSB–Kolozsvár 1–1 és Medgyesi 
Gaz Metan–FK Csíkszereda 3–1. 

D. L.

Harmadik lett a Vasas Femina U17-es csapataMegvannak a magyar és román zászlóvivők
A tokiói játékok megnyitóján a vívó Mohamed Aida és az úszó Cseh 
László viszi majd a magyar zászlót, előbbi sportoló a hetedik, utóbbi az 
ötödik olimpiáján vesz részt. A román zászlót az evezős, második olim-
piájára készülő Mădălina Bereş és a romániai sportolók közül az idei 
olimpiára a kvalifikációt elsőként kiharcoló Robert Glinţă úszó viszi 
majd. A tavalyról elhalasztott tokiói olimpia megnyitóját július 23-án 
rendezik, a megnyitók történetében először minden ország egy-egy női 
és férfi sportolója együtt viheti majd a nemzeti lobogót.

• RÖVIDEN 

11.00 Kerékpározás, Szebeni Körverseny (Digi Sport 2)
13.00 Tenisz, Grand Slam-torna, Wimbledon (Eurosport 2)
17.00 Atlétika, Gyulai István Memorial, Székesfehérvár (M4 Sport)

• S P O R T E S E M É N Y E K  A  T E L E V Í Z I Ó B A N  

Feltöltődve utazhatnak az olimpiára
A székelyföldi edzőtábor után jelölték ki a magyar női kézilabdázók keretét

Emlékezetes közönségtalálkozó. 
A lányok és a nézők is gazdag 
élményekkel távoztak
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