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Újra vezet a DVTK a MOL Liga-döntőben

A DVTK Jegesmedvék csapata megnyerte a jégkorong MOL Liga 
döntőjének harmadik mérkőzését szombaton este a Miskolci Jég-
csarnokban, így összesítésben 2–1-re vezet a MAC elleni fináléban. 
Eredmény, MOL Liga-döntő, 3. mérkőzés: Miskolci DVTK Jeges-
medvék–Budapesti MAC 4–3 (2–0, 1–0, 1–3). Gólszerzők: Gőz (9. 
és 14. perc), Vojtkó (25.) és Joe (46.), illetve Escobedo (43.), Kovács 
(51.) és Nagy K. (54.). Az egyik fél negyedik győzelméig tartó pár-
harc állása: 2–1 a DVTK Jegesmedvék javára. A döntő romániai idő 
szerint ma este 7 órától a MAC otthonában, a Tüskecsarnokban 
folytatódik. A mérkőzést élőben közvetíti az M4 Sport tévéadó.

A hátvédek az ellenfél ka-
puja előtt támadtak, hátul 
meg senki nem figyelt, szó 

szerint magára hagyva Szaká-
csot. Ez volt a jellemző mindkét 
mérkőzésen, és ennek nem le-
hetett más végkimenetele, mint 
az, ami történt. Péntek este 7–5, 
szombaton kiütéses 10–4 lett az 
eredmény a galaciak javára. 

Rögtön 0–2-es hátrányból 
próbálhatta meg a talpra állást 
a Progym pénteken. A kezde-
ti galaci rohamokból két gyors 
gólt kaptak a mieink. Amint azt 
a Keresztes Média és Kertész 
László kommentátor jóvoltá-
ból több ezren láthatták, Cser-
gő ugyan még szépített, de az 
első harmad végére így is há-
romgólos, 4–1-es különbség állt 
az eredményjelzőn. A második 
harmadban egymás után há-
romszor ismétlődött meg, hogy 
gólt lőtt a piros-fehér csapat, és 
azonnal válaszolt is a Dunărea. 
Az állás tehát nem lett szo-
rosabb, és a harmadik har-
madban esett Boriszenko-gól is 
csak szépségtapasz volt. 

Nem látszott az elképzelés, a 
tudatosság a játékban. Sőt, in-

kább az volt a néző érzése, hogy 
2-3 játékos harcol ugyan, és meg-
próbálja a lehetetlent, de csapat-
ként nincs a pályán a Progym.

Az eredmény:  Dunărea 
Galați–Gyergyószentmiklósi 
Pro gym 7–5 (4–1, 3–3, 0–1) Gól-
szerzők: Ondrej Rusnak (1. és 
26.), Robert Krajci (3. és 5.), Szőcs 
Szabolcs (10.), Philip Busbacher 
(30.) és Mihály Ede (36.), illetve 
Pavel Boriszenko (29., 43.), Cser-
gő Hunor (5.), Basilides Tibor 
(25.) és Vitalij Kiricsenko (33.). 
Büntetőpercek: 2–8. Játékveze-
tők: Ondrej Kralina, Crisan Hu-
nor és Mihai Paul.

Talpra állás helyett 
megalázó vereség

Mintha a pénteki meccs 
rossz másolata lett volna a 
szombati mérkőzés. Gyors 
galaci gól után egyenlítés, 
majd ismét 4–1-es galaci ve-
zetés. Ez volt az első harmad. 
A második ismét gólváltáso-
kat hozott. Annyival lett rosz-
szabb ezúttal a helyzet, hogy a 
harmadik harmadban egy csa-
pat volt a pályán, és az nem 

a Progym volt. Gogáék gya-
korlatilag azt csináltak, amit 
akartak a pályán. Nem volt 
kétséges, hogy ki nyeri a pár-
harc második felvonását, de 
hogy még megalázóbb legyen a 
helyzet, még a lélektani tíz gó-
lig is eljutott a Dunărea.

Eredmény: Galaci Dunărea–
Gyergyószentmiklósi Progym 
10–4 (4–1, 3–2, 3–1), gólszer-
zők: Szőcs Szabolcs (4.) ,  
Adrian Irimia (15.), Mihály Ede 
(16.), Philip Busbacher (16. és 
37.), Robert Krajci (27. és 33.), 
Alexandru Munteanu (46.), Vitalij 
Donika (52.) és Cătălin Berdilă 
(58.), illetve Vitalij Kiricsenko 
(11. és 48.), Pavel Boriszenko (25.) 
és Barabás Sándor László (30.). 
Büntetőpercek: 10–24 (ebből a 
Szőcs Attilának 10 perc fegyel-
mi). Játékvezetők: Ondrej Kral-
ina, Crișan Hunor és Mihai Paul.

A becsületéért kell játsszon 
a csapat

Kedden 18.30-tól Gyergyó-
szentmiklóson folytatódik a 
bronzéremért zajló küzdelem. 
A piros-fehérek célja nem lehet 
más, mint az, hogy hazai kör-
nyezetben, az értük szurkolók 
előtt megmutassák: annál sok-
kal többre képesek, mint amit 
Galacon mutattak. Itthon ilyen 
lélektelen produkciót egysze-
rűen nem adhatnak elő. 

Ha kihozzák magukból a 
maximumot, akkor biztosan 
lesz negyedik meccs is szer-
dán, ha nem is jön össze min-
den, de a „csontot odateszik” 
száz százalékig, akkor is fe-
ledtetni tudnák valamennyi-
re az elmúlt három vereség 
csalódását. Ez a minimum, 
ami elvárható. 

Jegyek elővételben

A be léptetésnél  szoká-
sos tumultus elkerüléséért a 
Progym vezetősége javasol-
ja, hogy a nézők érkezzenek 
időben a pályára. A jegyárral 
is ösztönzik az elővételben 
történő jegyvásárlást. Elő-
vételben a jegyek ára felnőt-
teknek 15, gyermekeknek és 
nyugdíjasoknak 10 lej. A hely-
színen 20 lejért válthatnak je-
gyet a felnőttek, a gyermekek 
és nyugdíjasok számára az ár 
nem változik. Elővételben je-
gyek válthatók a Kobezol főté-
ri üzletében,  a Virág negyedi 
Ben-Com-Mixt festéküzlet-
ben, valamint 9 és 14 óra kö-
zött a jégpályán, a Progym 
irodájában is.

GERGELY IMRE

Nagyon rosszul kezdte a bronzcsatát a gyergyószentmiklósi jégkorongcsapat

Csalódást keltő játék, két vereség
Két nagyon rossz mérkőzés után 0–2-es hát-

rányban van a Progym a bajnokság bronzcsa-

tájában. A házigazda galaciak anélkül szerezték 

meg a két győzelmet, hogy nagyon meg kellett 

volna izzadniuk érte. A gyergyói jégkorongcsa-

pat minden tekintetben csalódást keltett. Ked-

den a becsületéért és az életben maradásért 

játszik a csapat.
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A bronzmeccs folytatása: kedden 18.30-kor Progym–Dunărea; szerdán (ha kell) 18.30-kor Progym–Dunărea

A Sportklub nyerte az első 
mérkőzést, a Corona pedig a 
másodikat a bajnoki döntőben 
Brassóban. A csíkszeredai és 
brassói együttes párharca tehát 
döntetlenre, 1–1-re áll, a soro-
zat Csíkszeredában folytatódik.

1–0-re és 2–1-re vezetett a 
Csíkszeredai Sportklub pénte-
ken, a Brassói Corona az utolsó 
percekben az egyenlítés remé-
nyében kapusa helyett is me-
zőnyjátékost küldött a jégre, a 
taktika azonban nem jött be, a 
Sportklub korongot szerzett, és 
Kana belőtte az üres kapuba. 

A z  e r e d m é n y :  B r a s s ó i  
Corona–Csíkszeredai Sport-
klub 1–3 (1–1, 0–1, 0–1) Gólszer-
zők: Tomas Klempa (14. perc), 
illetve Radim Valchar (12.), Far-
kas Tamás (37.) és Tomas Kana 
(60.). Büntetőpercek: 6–8. Játék-
vezetők: Branislav Jura, Andrej 
Bogdan és Jaroslav Ris.

A mérkőzés feléig szoros volt 
a szombat esti Brassói Corona–
Csíkszeredai Sportklub össze-
csapás: a 30. percig 1–1 volt az 
állás. A második harmad kö-
zepén a csíkiak hátvédje, Papp 
Szabolcs 5+20 perces büntetést 
kapott, a vendégek így öt percig 
emberhátrányban játszottak, és 
ebben az időszakban két gólt kap-
tak. Brassó csapata a második 

szünet előtt még egyszer ered-
ményes volt, két harmad után 
4–1-et mutatott az eredmény-
jelző. A Sportklub nem adta fel, 
Campbell a harmadik játékrész 
közepén gólt lőtt, az utolsó perc-
ben McDonald lőtt az üres kapu-
ba beállítva a végeredményt.

 Brassói Corona–Csíksze-
redai Sportklub 5–2 (1–1, 3–0, 
1–1), gólszerzők: Nagy István 
(6.), Garrett Timothy Clarke 
(31.), Ian McDonald (32. és 60. 
perc) és Tomas Klempa (39. 
perc), illetve Bíró Tamás Áron 

(8.) és Nathan Campbell (51.). 
Büntetőpercek: 10–45 (ebből 
Moldován Ervinnek 10 perc fe-
gyelmi, Papp Szabolcsnak pe-
dig 5+20 perc). Játékvezetők: 
Branislav Jura, Andrej Bogdan 
és Jaroslav Ris. 

Kedden folytatódik az egyik 
fél négy győzelméig tartó pár-
harc, 18.30-tól a Vákár Lajos Mű-
jégpályán fogadja a Sportklub 
a Coronát. Egy nappal később 
ismét összecsapnak Csíksze-
redában, ugyancsak 18.30-kor 
kezdődik a meccs. 

Izgalmasan alakul a Corona–Sportklub döntő

FOTÓ: GECSE NOÉMI
Az amerikai Aspenben a fér-

fi óriás-műlesiklással és a női 
szlalommal folytatódott az al-
pesi sízők világkupadöntője. 
A férfiaknál az osztrák Marcel 
Hirscher győzött, a nőknél a 
szlovák Petra Vlhová nyerte a 
versenyt. A nőknél Shiffrinnek 
nem sikerült a Hirscher féle dup-
lázás, mert ugyan a szakágat 
összetettben fölényesen nyerte, 
az utolsó műlesikláson a szlo-
vák Petra Vlhová 24 századmá-
sodperccel gyorsabb volt nála.

F é r f i  ó r i á s - m ű l e s i k l á s :  
1. Marcel Hirscher (osztrák) 
1:49.79 perc, 2. Felix Neureuther 
(német) 0.53 másodperc hát-
rány, 3. Mathieu Faivre (francia) 
1.19 mph. A szakági vk végered-
ménye: 1. Marcel Hirscher 733 

pont, 2. Mathieu Faivre 440, 3. 
Alexis Pinturault (francia) 439. 
Az összetett vk állása: 1. Marcel 
Hirscher 1549 pont – már meg-
nyerte, 2. Kjetil Jansrud (nor-
vég) 924, 3. Henrik Kristoffersen 
(norvég) 903.

Női műlesiklás: 1. Petra 
Vlhová (szlovák) 1:32.00 perc, 2. 
Mikaela Shiffrin (amerikai) 0.24 
mph, 3. Frida Hansdotter (svéd) 
0.35 mph. A szakági vk végered-
ménye: 1. Mikaela Shiffrin 840 
pont, 2. Veronika Vélez Zuzulová 
(szlovák) 565, 3. Wendy Holdener 
(svájci) 455. Az összetett vk állá-
sa: 1. Mikaela Shiffrin 1603 pont 
– már megnyerte, 2. Ilka Stuhec 
(szlovén) 1325, 3. Sofia Goggia 
(olasz) 1117, ... 57. Miklós Edit 
(magyar) 131.

Döntetlenre áll a döntő Vlhová megtréfálta Shiffrint




