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A Magyar Olimpiai Bizottság a 
kézi.hu internetes szakportálra 
hivatkozva hétfőn azt írta: pará-
nyi esélye még maradt a magyar 
női kézilabda-válogatottnak arra, 
hogy ott legyen a jövő évi, londoni 
játékokon.

Az együttes szombaton kika-
pott a németektől a vb-selej-
tező visszavágóján, s így nem 

kvalifikálta magát a decemberi, brazí-
liai világbajnokságra, ahonnan kvótát 
lehet szerezni az olimpiára. „Az ötka-
rikás selejtező már-már érthetetlenül 
bonyolult rendszere miatt azonban 
előfordulhat, hogy rendkívül szeren-
csés esetben a mieink szerepelhetnek 
a 2012 tavaszán sorra kerülő olimpiai 
selejtezőn. Mindez a világbajnokság 
végeredményétől függ” – írja a kézi.
hu. A portál elemzése szerint az olim-
piára egyenes ágon jut ki a világbaj-
nok, valamint a kontinensbajnokok. 
Az európai csapatok közül így biz-
tosan ott lesz Londonban a 2010-es 
Eb-aranyérmes Norvégia. Az ötkari-
kás selejtezőn a világbajnokság 2-7. 
helyezettjei indulhatnak (amennyi-
ben Norvégia a vb 2-7. helyén végez, 
akkor a 8. is).

„Mivel szinte biztos, hogy az eu-
rópai kontinens csapatai lesznek majd 
a legeredményesebbek Brazíliában, 
ezért két további európai csapat szere-
pelhet az olimpiai selejtezőn, mégpe-
dig az a kettő, amelyik a tavalyi Euró-
pa-bajnokságon a legjobban szerepelt 
– és nem szerez olimpiai selejtezős 

helyet a brazíliai vb-n. Példaképpen, 
amennyiben Norvégia megnyerné az 
idei brazíliai vb-t is, úgy nem Európa-
bajnokként, hanem világbajnokként 
szerepelhetne Londonban, az európai 
kontinens bajnokának jogán pedig a 
tavalyi Eb-döntős Svédország kvali-
fikálná magát. Abban a roppant sze-
rencsés, de nem lehetetlen esetben, ha 
ugyanaz a nyolc válogatott végezne a 
világbajnokság első nyolc helyén (bár-
milyen sorrendben), amely az Eb-n 
is a nyolc közé került, azaz Norvégia, 
Svédország, Románia, Dánia, Fran-
ciaország, Montenegró, Oroszország 
és Hollandia, a felsorolt nyolc ország 
csapatai közül kettő olimpiai kvalifi-
kációt szerezne (illetve Norvégia már 
szerzett), további hat pedig ott lehetne 
az olimpiai selejtezőn. Mivel Európá-
nak további két hely jár az ötkarikás 
kvalifikációs tornán, a fenti esetben e 
két helyet a 2010-es Európa-bajnok-
ság 9. és 10. helyezettje szerezné meg: 
Horvátország és Magyarország.”

A kézi.hu szerint tehát amennyi-
ben a vb-n egyaránt a legjobb nyolc 
közé jut a norvég, a svéd, a román, a 
dán, a francia, a montenegrói, az orosz 
és a holland válogatott, a magyar csa-
pat szerepelhet az olimpiai selejtezőn 
2012 tavaszán.

A férfiak ott lesznek az Eb-n
A már biztos Európa-bajnoki 

résztvevő, s csoportelső magyar férfi 
kézilabda-válogatott hét góllal győzött 
az észt csapat ellen a vasárnapi gyön-
gyösi selejtezőn. Mocsai Lajos csapa-

tából több alapember sérülés, illetve 
betegség miatt hiányzott a tét nélküli 
összecsapáson, amelynek félidejében 
még a baltikumi vendégek vezettek 
két találattal. Fordulás után azon-
ban fergeteges iramot diktált a hazai 
együttes, gyorsan fordított és maga-
biztosan diadalmaskodott. A magyar 
válogatott – amely korábbi öt fellépé-
sét megnyerte, és így ott lehet a januá-
ri, szerbiai kontinensviadalon – ma 13 
órakor kap majd csoportellenfeleket a 
belgrádi sorsoláson. Az biztos, hogy a 
magyar válogatott a csoportmérkőzé-
seit Újvidéken fogja játszani.

A román válogatott viszont újabb 
vereséget szenvedett, ezúttal Spanyol-
országban és pont nélkül az utolsó he-
lyen zárt a csoportjában.

Eredmények: 1. csoport: Magyar-
ország – Észtország 34–27; 2. csoport: 
Spanyolország – Románia 36–23.

hírfolyam

> Minifoci. Hamarosan kezdetét veszi 
a hagyományos gyergyóalfalvi nyári mini-
foci-bajnokság. Csapatok jelentkezését vár-
ják július 1-jéig a 0740–375329 telefonszá-
mon, illetve e-mailben a beglacka@gmail.
com címen.

> Futsal. Megvédte bajnoki címét hétfő 
este a Marosvásárhelyi City’US teremlab-
darúgó-csapata, miután a döntő második 
összecsapásán sima 8–2-es győzelmet ara-

tott a Galaci United ellen. A találkozó és 
egyben a bajnoki cím sorsa már az első fél-
időben eldőlt, amikor a házigazdák pazar 
játékot bemutatva ötgólos előnyre tettek 
szert. A második 20 percben a vendéglátók 
még egyszer betaláltak, megkoronázva idei 
teljesítményüket. Mint ismeretes, a harma-
dik helyet a Székelyudvarhelyi SK szerezte 
meg, miután ugyancsak hétfőn 5–1-re verte 
a Sepsiszentgyörgyi Spicomot. Eredmény: 
Marosvásárhelyi City’US – Galaci United 
8–2. Összesítésben 2–0 (az első meccs ered-
ménye: 6–7 – büntetőkkel).

> NHL. A Boston Bruins könnyedén 
nyert 5–2-re a vendég Vancouver Canucks 
ellen, így mindent eldöntő hetedik mér-
kőzésre kerül sor majd az észak-amerikai 
profi jégkorongliga (NHL) Stanley-kupa-
fináléjában. Az egyik csapat negyedik sike-
réig tartó párharc állása: 3–3. Az utolsó 
találkozót holnap hajnalban Vancouverben 
rendezik. A meccsen eldől, hogy a ligához 
1970-ben csatlakozott Vancouver története 
során első alkalommal, vagy pedig a Boston 
hatodszor – ám 1972 óta először – nyeri-e 
meg a Stanley-kupát.

> Tenisz. Oroszország legyőzte a Világ-
válogatottat a Teniszlegendák elnevezésű, 
vasárnapi moszkvai tornán, amelyen a közel-
múlt klasszis játékosai közül hazai színek-
ben Marat Szafin és Jevgenyij Kafelnyikov, 
a vendégegyüttesben pedig a horvát Goran 
Ivanisevic és a spanyol Carlos Moyá szerepelt. 
Az idén második alkalommal megrendezett 
gálaeseményen 3:2-es hazai siker született, mi-
után a négy egyes mérkőzés döntetlenje után 
a párosban Szafinék diadalmaskodtak a néhai 
NOB-elnökről, Juan Antonio Samaranchról 
elnevezett nemzeti teniszcentrumban.
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Elmaradt közgyűlés

Elmaradt a tegnapi közgyűlés 
a Román Kézilabda-szövetség 
székhelyén, mivel csupán hetven 
tag gyűlt össze a 185-ből, így 
döntésképtelen volt. Mára írták 
ki a következőt, egyben kisor-
solták a soron következő idény 
menetrendjét is. Ez alapján a 
Székelyudvarhelyi KC hazai kör-
nyezetben kezdi el a pontvadásza-
tot, az ellenfél pedig a Bukaresti 
Steaua lesz.

hirdetések

Maradt még esély 
a londoni részvételre

Úszótábor. Straub Károly testnevelő tanár az idén is megszer-
vezi a már hagyományos úszótáborát a szentegyházi termálstran-
don. Az első csoporttal június 26. és július 2. között fog foglal-
kozni, míg a második csoporttal július 2–8. között. Iratkozni a 
0266–217053-as vagy a 0744–937310-es telefonszámokon lehet 
június 26-ig. A helyek száma korlátozott.


