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#POČINJE SVJETSKO PRVENSTVO U RUKOMETU#
Utakmicom između Egipta - Čilea u srijedu počinje 27. izdanje svjetskog prvenstva rukometaša
koje će igrati u Egiptu do posljednjeg dana siječnja.
Na SP-u će prvi put nastupiti 32 reprezentacije, umjesto 24, a prvi put zbog epidemioloških
razloga neće biti gledatelja.
Premda su organizatori najavili kako će otvoriti vrata dvorana određenom broju gledatelja,
nakon silnog pritiska iz tabora vodećih reprezentacija promijenili su odluku.
Prema prvotnom planu dvorane su trebale biti popunjene 20 posto njihovog kapaciteta,
međutim kako epidemija koronavirusa ne jenjava, ipak neće biti gledatelja.
U Egiptu nastupa i hrvatska rukometna reprezentacija, a suparnici u skupini C koja se igra u
Aleksandriji bit će nam Katar, Japan i Angola.
Zlato će braniti Danci koji su prije dvije godine u finalu pobijedili Norvešku sa 31-22.
Hrvatski rukometaši dosad su nastupili na 13 svjetskih prvenstava i pritom osvojili jedno zlato, tri
srebra i jednu brončanu medalju.
Najveći uspjeh naši su rukometaši ostvarili 2003. u Portugalu osvojivši prvo i do sada jedino
svjetsko rukometno zlato. Odabranici Line Červara su turnir otvorili šokantnim porazom od
Argentine (29-30), a potom nanizali osam pobjeda za veliko slavlje.
Hrvatska je još tri puta stigla do finala (1995, 2005, 2009) i sva tri puta je poražena.
Na Islandu je izgubila od Francuske (19-23). Deset godina kasnije u Tunisu od Španjolske
(34-40), a 2009. u Zagrebu od Francuske (19-24).
Posljednju medalju na svjetskim prvenstvima hrvatski rukometaši su osvojili u Španjolskoj 2013.
godine gdje su bili treći. Nakon što su u polufinalu izgubili od Danske (24-30), u dvoboju za
broncu slavili su protiv Slovenije (31-26).
Na posljednjem Svjetskom prvenstvu u Danskoj i Njemačkoj 2019. godine, "Kauboji" su osvojili
šeto mjesto.
PLASMANI HRVATSKE REPREZENTACIJE NA SP:
1995 (Islad) - 2. mjesto
1997 (Japan) - 13. mjesto
1999 (Egipat) - 10. mjesto
2001 (Francuska) - 9. mjesto
2003 (Portugal) - 1. mjesto
2005 (Tunis) - 2. mjesto
2007 (Njemačka) - 5. mjesto
2009 (Hrvatska) - 2. mjesto
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2011 (Švedska) - 5. mjesto
2013 (Španjolska) - 3. mjesto
2015 (Katar) - 6. mjesto
2017 (Francuska) - 4. mjesto
2019 (Danska/Njemačka) - 6. mjesto
(Hina)
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