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Gheorghe Hagi nem lehet
szövetségi kapitány
Gheorghe Hagi hiába szeretne, 
nem lehet Románia labdarú-
gó-válogatottjának szövetségi 
kapitánya, ameddig a Konstan-
cai Farul főrészvényese. A hazai 
„aranygeneráció” oszlopos tagja 
közleményben mutatott rá, hogy 
a Román Labdarúgó-szövetségtől 
valóban kapott ajánlatot a tisztség 
betöltésére, de azt nem fogadhatja 
el, ameddig főrészvényes egy Liga 
1-es klubban. Ő, mint ismeretes, 
a Konstancai Farul többségi tulaj-
donosa, ezért gyakorlatilag nem 
utasította el a felkérést, hanem 
egyszerűen érdek-összeférhetet-
lenség miatt nem fogadhatja el, 
számára pedig a saját együttese 
prioritást élvez. Románia felnőtt 
válogatottját mostanáig Mirel 
Rădoi irányította, az ő szerződése 
viszont hó végén lejár, és már 
bejelentette, hogy azt nem kívánja 
meghosszabbítani.

Legyőzte a Steauát
a Kolozsvári Universitatea
A Kolozsvári Universitatea lab-
darúgócsapata 1-0-ra legyőzte 
idegenben a Steauát a másod-
osztályos bajnokság 14. fordu-
lójában. A találkozót kedden 
rendezték, amikor a Szamos-parti 
„egyetemisták” klubjuk alapításá-
nak 102. évfordulóját ünnepelték. 
A pontvadászat ma késő délután 
folytatódik a 15. forduló első 
két találkozójával, miközben a 
Hermannstadt–Petrolul rangadó 
pénteken 17.30-kor lesz. A listave-
zető ploiești-i együttes már bebiz-
tosította továbbjutását a felsőházi 
rájátszásra, ugyanakkor a Dacia 
Unirea Brăila, az Astra Giurgiu, 
a Dunărea Călărași, a Konstan-
cai Unirea és a Brassó FC már 
biztosan a playoutban játszanak a 
bennmaradásért.

Továbbjutott a Chelsea,
bajban a Barcelona
A címvédő Chelsea labdarúgócsa-
pata hazai pályán 4-0-ra legyőzte 
kedd este az addig százszázalé-
kos és már biztos nyolcaddöntős 
Juventust a Bajnokok Ligája H 
csoportjának ötödik fordulójá-
ban, sikerével pedig bebiztosítot-
ta továbbjutását. A Barcelona vi-
szont elszalasztotta továbbjutási 
esélyét, mivel gól nélküli döntet-
lent játszott portugál vendégével, 
a Benfi cával. A spanyol csapatnak 
győznie kellett volna a 16 közé 
kerüléshez, amit így az utolsó 
körben a százszázalékos – és 
biztos továbbjutó – Bayern Mün-
chen otthonában kellene elérnie. 
Addig az E csoportban a Bayern 
15, a Barcelona 7, a Benfi ca 5, a 
Kijev pedig 1 pontnál tartanak. Az 
F négyesben csak a Manchester 
United számít biztos továbbju-
tónak, a Villarreal (7 pont), az 
Atalanta (6) és a Young Boys (4) 
sorsa az utolsó fordulóban dől 
el. A G csoportban a Salzburg 
1-0-ra kikapott a Lille-től, ezért 
a Lille 8, a Salzburg 7, a Sevilla 
6, a Wolfsburg pedig 5 pontnál 
tart. A csoportok első két helye-
zettje a nyolcaddöntőbe kerül, 
a harmadikok átkerülnek az Euró-
pa-ligába, ahol a nyolcaddöntőbe 
jutásért játszanak majd.

Hasonló elképzelésekkel 
készülnek a spanyolországi női 
kézilabda-világbajnokságra 
Románia és Magyarország válo-
gatottjai. Mindkét együttesnél 
a párizsi ötkarikás játékokra 
építik újjá a keretet, de ezzel 
együtt a világelit tagjai szeret-
nének maradni a jövő héten 
kezdődő seregszemle után is.
» KRÓNIKA

A legjobb tíz között zárná a 
december elsején kezdődő 
spanyolországi világbajnok-

ságot Románia női kézilabda-vá-
logatottja. A hazai sportági szö-
vetséget elnöklő Alexandru Dedu 
a csapa kedd esti összetartásakor 
tartott sajtótájékoztatóján emlé-
keztetett arra, hogy a tornán Cristi-
na Neagu nélkül vesznek majd 
részt, keretük pedig egy olyan út 
kezdetén van, amelynek a 2024-es 
párizsi olimpián kell bizonyítania. 
„Ezt a világbajnokságot a koro-
navírus-járvány miatt különleges 
körülmények között rendezik. Fi-
gyelembe kell vennünk a hazai 
realitásokat is, ezért szerintem a 
legjobb tíz közé jutás a valós cél. Ez 
egy olyan pozíciót jelentene, amely 
a jövőbeli sorsolások szempont-
jából is kedvezne nekünk” – ma-
gyarázta. Hozzátette ugyanakkor, 
hogy már a mostani seregszemlén 
egységes csapatot szeretne látni a 
pályán. Egy olyan egységet, amely 
minden egyes meccsen a győzele-
mért küzd, és megpróbálja túllépni 
a korlátait. „A legfontosabb persze 
az lenne, hogy a vébé végén való-
di csapatként távozzunk, mert ez 
lenne az olimpiára épülő alakulat 
alapja” – vélekedett. Szerinte Nea-
gu távolmaradása jó lehetőséget ad 
a fi ataloknak, hogy kiemelkedjenek 
a mezőnyből. Hangsúlyozta: kézi-
labdázás volt és lesz Neagu nélkül 
is, későbbi visszatérése nyilván 
pluszt jelent majd, de reméli, hogy 
addig az új generáció tagjai felbá-
torodnak, és meghatározó tagjaivá 
válnak majd a válogatottnak.

Csapatépítő seregszemle
Románia szövetségi kapitányaként 
Adrian Vasilének is újdonságot je-
lent majd a vb, de reményei szerint 
nem ez lesz az utolsó világverseny, 
amelyen a csapatot irányíthatja. En-
nek érdekében szeretné látni, hogy 
tanítványai a maximumot nyújtják. 
„Nem tudom, hogy megvalósul-e, 
de azt megígérhetem, hogy erre 
készülünk. A befektetésnek előbb-
utóbb meg kell térülnie. Nemzet-
közi tapasztalat terén a keret több 
tagja még fi atal, de megpróbáljuk 
felzárkóztatni őket az elitmezőny-
be. Kötelességünk hinni bennük, az 
ő kötelességük pedig, hogy sikerek-
re kiéhezve, ambiciózusan játssza-
nak, álmodjanak és dolgozzanak 
álmaik elérésén” – fogalmazott a 
szakember. 

A kedd este összegyűlt válogatott 
egyelőre Bukarestben készül a jövő 
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Új kezdet, töretlen elvárás

Világelit a cél. A magyarok „bevágódnának” a vb legjobb nyolc csapata közé

» „Figyelembe 
kell vennünk a 
hazai realitáso-
kat is, ezért sze-
rintem a legjobb 
tíz közé jutás a 
valós cél. Ez egy 
olyan pozíciót 
jelentene, amely 
a jövőbeli sorso-
lások szempont-
jából is kedvezne 
nekünk” – ma-
gyarázta Ale-
xandru Dedu.

» „A sorsolá-
sunk annyiban 
kedvező, hogy 
meccsről meccsre 
egyre erősebb 
ellenfelekkel 
játszunk, és 
biztos vagyok 
benne, hogy mi is 
lépésről lépésre 
egyre jobbak 
leszünk majd” – 
mondta Vlagyimir 
Golovin.

héten kezdődő seregszemlére. A vé-
bén december harmadikán lépnek 
először pályára Irán ellen, majd sor-
rendben Kazahsztán és Norvégia lesz 
az ellenfelük a C csoportban. Adrian 
Vasile meglátása szerint a négyesben 
Irán lesz az leggyengébb ellenfél, de 
nem szabad alábecsülni az ellenfe-
let. „Mi azt szeretnék, ha a hetedik 
helyért harcolhatnánk a végjáték-
ban” – jegyezte meg. A kvartettekből 
a legjobb három helyezettek jutnak a 
középdöntőbe. Románia a legutóbbi, 
Japánban rendezett vb-n csak a 12. 
helyen zárt.

Nyolc közé vágynak
De nem csak Románia, Magyarország 
női kézilabda-válogatottja is átalaku-
lóban van, de nem csak a keret tagjai 
terén építkeznek, hanem a szakve-
zetés is „felfrissült” az új olimpiai 
ciklus első mérföldköve előtt. Már 
korábban beszámoltunk róla, hogy 
Vlagyimir Golovin szövetségi kapi-
tány irányítása mellett készülnek a 
spanyolországi világbajnokságra, de 
a keret rutinos kulcsembere, Tomori 
Zsuzsanna múlt héten lemondta a 
szereplését, Janurik Kinga pedig ko-
ronavírussal fertőződött meg, ezért 

részvétele kétségessé vált. A Ferenc-
város többi játékosa viszont már csat-
lakozhatott a válogatotthoz, az előre 
eltervezett programot viszont felbo-
rította a csúszás. „Ezen túl kell lép-
nünk. Ami részünkről fontos, hogy 
minden mérkőzést, minden össze-
tartást arra használunk, hogy egyre 
jobb és jobb legyen a válogatottunk” 
– mondta tegnapi sajtótájékoztató-
ján Golovin. A szakember, a Magyar 
Kézilabda-szövetség vezetőségével 
összhangban a legjobb nyolc közé 
jutást célozza majd meg Spanyolor-
szágban. „Az első mérkőzés mindig 
nagyon fontos. A sorsolásunk annyi-
ban kedvező, hogy meccsről meccsre 
egyre erősebb ellenfelekkel játszunk, 
és biztos vagyok benne, hogy mi is lé-
pésről lépésre egyre jobbak leszünk 
majd” – mondta arról az E csoport-
ról, amelyben december másodikán 
Szlovákia ellen kezdenek, majd sor-
rendben Csehország és Németország 
lesznek az ellenfeleik. „Próbáltuk 
megtartani a csapat rutinos játéko-

sait, és közben felépíteni a fi atalokat, 
ez időközben felborult. A játékele-
mekről beszélve, a legfontosabb a 
védekezés összerakása, amikor sta-
bilak vagyunk hátul, akkor sokkal 
jobban teljesítünk támadásban is. A 
fi ataloknak rutint kell szerezniük, de 
ez a világbajnokság nem csak erről 
fog szólni, hanem az elénk kitűzött 
célok teljesítéséről is”– jegyezte meg. 
Ezt erősítette meg Kirsner Erika, a 
Magyar Kézilabda-szövetség alelnö-
ke is, aki szerint fontos, hogy tovább-
ra is a világelit részesei legyenek, 
ráadásul a világverseny is egy olyan 
alkalom, amely segítheti őket az öt-
karikás játékokra való felkészülésre.

Új szerepkörben
A rutinos játékosok közül Bíró Blan-
kára, a Ferencváros kapusára hárul 
a csapatkapitányi feladat. Meglátása 
szerint ez nagy megtiszteltetés és fe-
lelősség is egyben, de igyekszik majd 
helyt állni új szerepében. Újdonság 
lesz Vámos Petrának is, hogy mind-
össze 21 évesen a csapat első számú 
irányítója lesz, de „érzi a lányok és 
a stáb bizalmát”, ami megkönnyí-
ti a feladatát a pályán. „Az erőm és 
a koncentrációm száz százalékára 

lesz szükségem ezen a világbajnok-
ságon, hogy helyt tudjak állni. Ha 
tudjuk a saját játékunkat játszani és 
koncentráltak leszünk, akkor jó esé-
lyünk lehet. Úgy gondolom, hogy 
nagy potenciál van bennünk, bízok 
magunkban” – idézte a Magyar Kézi-
labda-szövetség hivatalos honlapja a 
Debrecen játékosát.
Magyarország válogatottja, mint 
ismeretes, a spanyolországi sereg-
szemle előtt Párizsban játszik majd 
két felkészülési mérkőzést az olim-
piai bajnok franciákkal. Utóbbiak 
amúgy Montenegró, Angola és Szlo-
véniával együtt az A csoportban sze-
repelnek majd a vébén. A B csoport-
ban Oroszország, Szerbia, Kamerun 
és Lengyelország, a D-ben Hollandia, 
Svédország, Puerto Rico és Üzbegisz-
tán, az F-ben Dánia, Dél-Korea, Tuné-
zia és Kongó, a G-ben Horvátország, 
Japán, Brazília és Paraguay, a H-ban 
pedig Spanyolország, Ausztria, Ar-
gentína és Kína lépnek majd pályára 
a csoportkörben.
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