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Most a vébén, vagy majd az olimpián?
Fiatalításon megy át a magyar női kézilabda-válogatott
• Alig vagyunk túl a tokiói olimpián, és a magyar női kézilabda-váloga-

tottnak az Eb-selejtezők lejátszása mellett új szövetségi kapitánnyal már
a világbajnoki szereplésre is készülnie kell. Hogyan alakultak az elmúlt
évek eredményei, és milyen kerettel vágunk neki a jövőnek?
SOMOGYI BOTOND

A

tokiói ötkarikás játékokat követően számos sportág újabb
olimpiai ciklusba lépett.
Tu lajdonképpen az összes olimpiai
sportágról el lehetne mondani, ám országoktól, szövetségektől és a nemzeti
hagyományoktól függ, hogy milyen
eredményeket várnak el a sportolóktól. Ha a magyar női kézilabda-válogatottról beszélünk, az olimpiai ciklussal
régebben kevésbé foglalkoztak, mert a
válogatott 1996 és 2008 között minden
olimpián részt vett, egy ezüst- és egy
bronzérem mellett szerzett egy 4. és
egy 5. helyezést, közben pedig Európa-bajnokságokon és világbajnokságokon is remekelt. A visszaesés a 2010-es
évektől kezdődött, amikor egyrészt a
nagy tapasztalattal és számos jó eredménnyel rendelkező magyar edzők
kiöregedtek (Laurencz László, Németh
András, Mocsai Lajos), másrészt a
nemzetközi mezőny is jelentősen fejlődött. És már nem csupán öt-hat csapatból került ki egy világverseny elődöntős párosítása, hanem sokkal többől.
A dánok és norvégok mellett számolni
kellett már nemcsak a franciákkal,
oroszokkal vagy németekkel, esetleg
szerbekkel és románokkal, hanem
a spanyolokkal, monte negróiakkal,
hollandokkal és svédekkel is – hogy
csak európai csapatokat említsünk. Az
olimpiai ciklus e sportágban inkább
2008 után kezdett fontossá válni, hiszen Peking után 13 évet kellett várni
az újabb részvételre.
Az olimpiáktól eltekintve a válogatott az utóbbi tíz évben Eb-n még
elődöntő közelébe sem került. Kivételt
képez 2012, amikor Karl Erik Böhn
vezetésével bronzérmet szereztünk
(ugyanazzal a kerettel például Mátéfi
Eszterrel az együttes simán kikapott a
németektől, és hosszú idő után elesett
az olimpiai részvételtől). Ami pedig a
vb-ket illeti, még rosszabb az összkép:
az utóbbi 15 évben nyolcadiknál jobb
helyezést nem értünk el, 2011-ben ki
sem jutottunk, az utóbbi három alkalommal pedig a legjobb tízbe sem
kerültünk be. 2005-ig kell visszamen-

ni az időben egy érmes helyezésig: 16
évvel ezelőtt Oroszországban a csapat
bronzérmet szerzett.
Az elmúlt esztendőkben a Magyar Kézilabda-szövetség (MKSZ)
a kapitányi posztokkal rengeteget
próbálkozott: egymást váltották a
magyar és külföldi szakemberek. A

Paradox módon azonban, amíg
a felnőtt csapat kínlódik, a fi atalok
szárnyalnak, és egyre-másra érnek
el kiváló eredményeket. Így történt
ez az elmúlt években is. Tavalyelőtt
például az európai szövetség ranglistáján az utánpótlás-versenyeken
elért eredmények alapján Magyar-

a csapatnak bizonyos szempontból
ismét átállásra van szüksége, hiszen
a lányokat irányító Elek Gábor–Danyi
Gábor párost, majd Elek Gábort néhány hete új vezetőedző váltotta. Az
a magyar–ukrán kettős állampolgársággal rendelkező Vlagyi mir Golovin,
aki a magyar juniorcsapattal 2018ban vb-aranyat, egy évvel később
Eb-aranyat nyert. A kérdés az, hogy
a korábban középszerű csapatoknál,
majd utánpótlásban dolgozott szakember milyen eredményt tud elérni a
felnőtt mezőnyben.

A magyar utánpótlással vb-t és Eb-t nyert Golovin Vlagyimir lett az új szövetségi kapitány

legígéretesebbnek Karl Erik Böhn
munkája tűnt, ám őt a sportág sajnos
hamar elvesztette. A norvég szakembert Hajdu János, Németh András,
Ambros Martin, Elek Gábor váltotta,
majd következett egy négyéves időszak Kim Rasmussennel. Sajnos a
dán szakember sem tudta megváltani a világot (bár többször is úgy tűnt,
hogy vezetésével a válogatott képes
lenne a régi önmagát idézni). Igaz, a
kapitánynak sokszor szerencséje sem
volt, hiszen megtörtént, hogy egy-egy
világverseny előtt több kulcsjátékos
is lesérült. Nyilván már ez is jelezte:
a magyar női mezőny merítési lehetősége egyre vékonyabb.

ország az első volt. Az országok a
pontokat a női U19-es és U17-es Európa-bajnokságon, illetve az U19-es
és U21-es világbajnokságon elért
helyezéseik alapján szerezték. A
2019-es győri junior és celjei ifj úsági
Eb-n egyaránt aranyérmet szerzett
válogatottak révén Magyarország
az elérhető maximális pontszámmal
vezette a női ranglistát.
Ezért is állandó kérdés, hogy a fi atalításon áteső felnőtt válogatott vajon
miért nem tud jó eredményt elérni. A
tokiói hetedik helyezés egy kis fellángolás volt, és talán reménysugarat jelent az év végén rendezendő spanyolországi vb tükrében. Ehhez azonban

Golovin mester Eb-selejtezőkre
behívott keretét szemlélve megállapíthatjuk, hogy a csapat igencsak
fiatal, viszonylag kevés a rutinos játékos. Kapusposzton az együttes Bíró Blankával és Janurik Kingával kimondottan erős. Jobb szélen Lukács
Viktória, bal szélen Schatzl Nadine
vagy Márton Gréta is nemzetközi
szintet képvisel. Klujber Katrin, Planéta Szimonetta vagy Tomori Zsuzsi
személyében a jobbátlövőkre sem lehet panasz. A balátlövő Szöllősi-Zácsik Szandra az olimpián kiváló formát mutatott, hozzá kellene felnőnie
a néhány évvel ezelőtt jó formában
játszott, de azóta gödörben lévő Háf-

ra Noéminek és a frissen behívott
Kácsor Grétának. Kritikus a beállóposzt, hiszen sem Bordás Réka, sem
Helembai Fanny vagy Tóvízi Petra
(egyelőre legalábbis) nem világsztár. A válogatottnak Kulcsár Anita
óta sajnos nincs igazán nemzetközi
szintű beállója. Rendkívül árnyalt
a kép a kulcspozíciónak számító
irányítóposzton is. Kovacsics Anikó
sérülése miatt a szövetségi kapitány
Lakatos Ritának, Tóth Eszternek és
Vámos Petrának szavazott bizalmat.
Közülük a válogatottban eddig csu-
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pán az utóbbi játszott több-kevesebb
sikerrel.
Ilyen kerettel és előzmények mellett készül a válogatott a decemberi
vb-re (és közben Eb-selejtezőket vív).
Mi, szurkolók természetesen a maximumnál is többet (például elődöntőt) szeretnénk a lányoktól, hiszen
az utóbbi években nem kényeztettek
el jó eredményekkel. Kérdés, hogy
az MKSZ milyen célt tűz ki a válogatott elé: azonnali eredményt vár az
új szövetségi kapitánytól, vagy csak
minimális helyezést, és a vb-t feláldozva hosszabb távú csapatépítést
képzel el. Ne feledjük ugyanis, hamarosan itt a párizsi olimpia!

