
Sport

A lehető legnehezebb csoportba, 
az olimpiai és világbajnok, cím-
védő francia, a vb-bronzérmes 
spanyol, valamint az orosz csa-
pat mellé került a magyar férfi-
kézilabda-válogatott a januári, 
szerbiai Európa-bajnokság szer-
dai belgrádi sorsolásán.

Az első kalapban a franciák, a 
harmadikban a spanyolok,  
a negyedikben pedig az oro-

szok voltak a legerősebbek, és éppen 
ezt a három válogatottat „sikerült” 
megkapnia az előzetesen a máso-
dik kalapba tett magyaroknak. Az 
már korábban eldőlt, hogy Mocsai 

Lajos szövetségi kapitány együttese 
Újvidéken játssza a csoportmeccseit, 
és továbbjutása esetén a középdön-
tőben is marad a szerb–magyar ha-
tártól közel 100 km-re fekvő, Duna-
parti vajdasági városban. Ha sikerül 
a továbblépés, a horvát–szlovén–
izlandi–norvég négyes legjobb há-
rom alakulata megy át Újvidékre. Az 
is biztos volt, hogy a dán, a norvég, 
a svéd, a horvát, a macedón és a há-
zigazda szerb válogatott nem lehet a 
magyarok csoportellenfele.

A kvartettekből az első három 
helyezett jut a 12-es középdöntőbe. 
A január 15. és 29. közötti konti-
nensviadalról lehet majd kvótát 
szerezni a londoni olimpiára: az 
aranyérmes, vagy – ha a vb-győztes 
franciák állhatnak a dobogó tete-
jére, akkor – a második helyezett 
biztosan pályára léphet az ötkarikás 
játékokon.

A magyarok az idén januári 
vb-n elért hetedik helyükkel már 
biztos résztvevői a 2012. április 
6–8. közötti olimpiai selejtezőtor-

nának, ugyanakkor például az oro-
szoknak és a magyarokkal azonos 
ágon lévő norvégoknak még nincs 
kvótájuk, ők az Eb-n harcolhatják 
ki ezt.

Az Eb-csoportok: A csoport 
(Belgrád): Lengyelország, Szerbia, 

Szlovákia, Dánia; B csoport (Nis): 
Németország, Svédország, Mace-
dónia, Csehország; C csoport (Új-
vidék): Franciaország, Spanyolor-
szág, Magyarország, Oroszország; 
D csoport (Versec): Horvátország, 
Szlovénia, Izland, Norvégia.

Halálcsoportba kerültek a magyarok

A piros mezes magyarok megpróbálják elérni a lehetetlent
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Pokolinak ígérkezik a bajnokság közepe

A Román Kézilabda-szövetség közzétette a soron következő idény 
menetrendjét. Ez alapján a Nemzeti Liga szeptember 10-én rajtol el, a 
Székelyudvarhelyi KC pedig hazai környezetben játssza első meccsét. 
A sorsolás alapján főképp a pontvadászat közepén lesznek a nehéz 
meccseik. Az 5–9. forduló mérkőzései sok mindent eldönthetnek. 
Ekkor lépnek pályára a Suceava, a Bákó és a Konstanca ellen, illetve 
két nehéz kiszállásuk is lesz Temesvárra és Szatmárnémetibe.

A Székelyudvarhelyi KC mérkőzései az őszi idényben: 1. forduló: 
Bukaresti Steaua (hazai); 2. forduló: UCM HC Caraş Severin (idegenbe-
li); 3. forduló: Bukaresti CSM (h); 4. forduló: Brassói Dinamo (h); 5. for-
duló: CSU Suceava (i); 6. forduló: Bákói Ştiinţa (h); 7. forduló: Temesvári 
Poli (i); 8. forduló: Konstancai HCM (h); 9. forduló: Szatmárnémeti VSK 
(i); 10. forduló: Petrolul Ploieşti (h); 11. forduló: Energia Târgu Jiu (i); 12. 
forduló: Kolozsvári U (h); 13. forduló: Tordai Potaisa (i).
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> Olimpia – 2020. Gazdasági okok miatt 
Prága véglegesen lemondott arról, hogy pályáz-
zon a 2020-as nyári olimpia megrendezésére. A 
polgármesteri hivatal közlése szerint július 31-i 
hatállyal beszüntetik a pályázat előkészítését 
felügyelő társaság működését. A szervezetet a 
prágai önkormányzat, illetve a Cseh Olimpiai 
Bizottság hozta létre közösen még 2007-ben. A 
cseh főváros jelentkezett a 2016-os játékokért, 
de nem került a végső jelöltek közé. Az öt év 
múlva esedékes olimpiát Rio de Janeiro rende-

zi. A sikertelenség nyomán a társaság a 2020-as 
játékokat megcélozva tovább folytatta tevékeny-
ségét, de már jóval kisebb intenzitással.

> Forma–1. Menedzsere szerint a szezon-
záró Forma–1-es Brazil Nagydíjon már verse-
nyezni szeretne Robert Kubica, a Renault len-
gyel pilótája, aki februárban szenvedett súlyos 
balesetet. Davide Morelli úgy nyilatkozott, a 26 
éves versenyző keményen edz, felépülése pedig 
megfelelően halad. Kubica február 6-án, egy 
olaszországi raliviadalon szenvedett súlyos bal-
esetet, a karját, a lábát és a kézfejét többször meg 

kellett operálni, 11 hétig kórházban volt. A len-
gyel pilótát a német Nick Heidfeld helyettesíti 
a Renault-nál.

> Tenisz. Kiújult lábsérülése miatt kérdéses-
sé vált Lleyton Hewitt szereplése a hétfőn kez-
dődő wimbledoni teniszbajnokságon. Az auszt-
rál játékos – aki 2002-ben megnyerte a londoni 
Grand Slam-tornát – kedden este feladta első 
fordulós meccsét az eastbourne-i viadalon a bel-
ga Olivier Rochus ellen. A volt világelső ebben 
az évben már átesett egy lábműtéten, és most 
megint az operált testrészt fájlalja.

> Bayern München. Jerome Boateng, a 
német labdarúgó-válogatott védője minden-
ben megállapodott a Bayern Münchennel, 
átigazolása azonban csak akkor lesz végle-
ges, ha mostani klubja, a Manchester City is 
egyezségre jut a bajor egyesület vezetőivel. A 
fiatal hátvéd tavaly Hamburgból szerződött 
Manchesterbe, ahol azonban nem tudott 
stabil csapattaggá válni, ezért már korábban 
is jelezte, hogy el akarja hagyni a klubot. 
Boateng eddig 13-szor szerepelt a német 
nemzeti csapatban, mellyel tavaly világbaj-
noki bronzérmet szerzett.


