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A gyergyószentmiklósi kiszállásra készülő Galacot egyetlen győzelem választja el a bronzéremtől

Döntetlenről folytatódik a hokidöntő
A Brassói Corona–

Csíkszeredai Sport-

klub döntő 1-1-es dön-

tetlennél tart, míg a 

Gyergyószentmiklósi 

Progym jégkorongcsa-

pata 2-0-s hátrány-

ba került a Galac elleni 

bronzcsatában.

Döntetlen állásból folytató-
dik holnap a román élvo-
nalbeli férfi jégkorongbaj-

nokság döntője, miután a hétvé-
gi első mérkőzést a Csíkszere-
dai Sportklub, a másodikat pe-
dig a házigazda Brassói Corona 
nyerte meg az egyik fél negye-
dik győzelméig tartó párharc-
ban. A barcaságiakat edző Mar-
tin Lacroix szerint ebben nincs 
semmi különös, hiszen bár sze-
rették volna mindkét hazai ta-
lálkozójukat sikerrel zárni, a 
playoff kicsit olyan, mint egy új 

szezon: tele van meglepetések-
kel. „Hiába akartuk, a Sport-
klub jobb volt nálunk. Ezért is 
volt annyira fontos számunk-
ra, hogy másnap kiegyenlítsük 
az összesített állást – ecsetel-
te a kanadai szakember. Sze-
rinte ezúttal már inkább a fizi-
kai erőre helyezték a hangsúlyt, 
de így is izgalmas csatát vívtak 
a rekordszámú közönség előtt.

Merthogy a két rivális finálé-
jára megteltek a brassói csarnok 
lelátói. Már a házigazdák pénteki 
3-1-es vereségét is sokan látták, 
másnap viszont már minden idei 
adatot túlszárnyaló méretű né-
zősereg ünnepelte az 5-2-es bar-
casági sikert. Az első találkozón 
Tőkének sikerült ugyan kivéde-
nie Molnár Zsombor büntetőlövé-
sét, de a Sportklubtól így is beta-
lált Radim Valchar (12. perc), Far-
kas Tamás (37. p.) és Tomas Kana 
(60. p.), ezért a Klempa révén 14. 
percben gólt szerző Corona hát-
rányból készült a második ta-
lálkozóra. Akkor viszont a házi-
gazdáknak sikerült meglépniük 
a hajrára: Nagy István (6. perc) 
találatára ugyan Bíró Tamás (8. 
perc) még válaszolt, de Clarke 
(31. perc) gólját Ian McDonald 

(32. p.) jó lövése követte, így bár 
Campbell (51. p.) még faragott a 
hátrányból, McDonald duplázá-
sa (60. p.) eldöntötte a találkozót.

A döntő két csíkszeredai mér-
kőzését kedden és szerdán 18.30-

tól rendezik. Akkor már eldől-
het a bronzmeccs sorsa, hiszen 
a Gyergyószentmiklósi Progym 
2-0-s hátrányba került a Galaci 
Dunărea elleni, az egyik fél har-
madik győzelméig tartó párharc-
ban. Az elmúlt szezonban bajnok 
moldvai együttesnek nem kel-
lett „megizzadnia” ahhoz, hogy 
pénteken 7-5-re, szombaton pe-
dig 10-4-re verje hazai pályán a 
beszámolók szerint alulteljesí-
tő „piros-fehéreket”. A harma-
dik, illetve szükség esetén a ne-
gyedik találkozót már a székely 
csapat otthonában rendezik ked-
den és szerdán 18.30-tól, Farkas 
Csaba edző pedig már több alka-

lommal is rámutatott: saját pá-
lyán, saját közönség előtt min-
dig jobban játszanak. Ennek fé-
nyében a harmadik helyért ki-
írt párharc sincs még lefutva, a 
Progym-drukkerek pedig többet 
várnak hokisaiktól, mint amit 
azok Galacon mutattak.

A Dunărea, a Corona és a 
Sport klub, mint ismeretes, sze-
repelt a Mol Ligában is, ahol a 
Miskolci DVTK Jegesmedvék–Bu-
dapesti MAC döntője 2-1-es ösz-
szetettnél tart a címvédő szom-
bati 4-3-as győzelme után. Ma a 
fővárosiak lesznek a házigazdák.
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Csúcsrangadós negyeddöntő
Bayern München–Real Madrid 
és Juventus–Barcelona csúcs-
rangadókat, valamint Borussia 
Dortmund–Monaco és Atlético 
Madrid–Leicester City párhar-
cokat rendeznek a labdarúgó-
Bajnokok Ligája áprilisi negyed-
döntőjében – derült ki a kontinen-
tális szervezet nyoni központjá-
ban megtartott pénteki sorsolá-
son. A bajor–spanyol csata pikan-
tériája, hogy a németeket most 
épp az a Carlo Ancelotti irányít-
ja, aki legutóbb még a királyi gár-
dát vezette győzelemre a mün-
cheniek ellen, mialatt annak ak-
tuális edzője, Zinedine Zidane a 
segítője volt. A két csapat eddigi 
22 találkozójából a jelenleg cím-
védő Real mindössze kilencszer 
került ki győztesen, két döntet-
len mellett tizenegyszer kikapott 
a Bayern Münchentől.

A Juventus ennél jóval keve-
sebb alkalommal mérhette ösz-
sze tudását a Barcelonával, ám 
a 2014–2015-ös BL-döntőt épp 
ellenük veszítette el. A torinó-
iak emellett még kétszer kap-
tak ki a katalánoktól nemzetkö-
zi porondon, miközben két dön-
tetlen mellett négyszer sikerült 
legyőzniük a sztárgárdát. A BL-
negyeddöntők első meccsei ápri-
lis 11-én és 12-én lesznek, a visz-
szavágókat pedig egy héttel ké-
sőbb rendezik.

Április 13-án, illetve 21-én 
már az Európa Ligában csü-
törtök este továbbjutott együt-

tesek lépnek pályára a legjobb 
nyolc között. Az ugyancsak pén-
teken tartott sorsolás alapján 
itt az orosz Rosztovot 1-0-s ha-
zai visszavágó után 2-1-es ösz-
szesítettel búcsúztató Manches-
ter United a Nicolae Stanciut és 
Alexandru Chipciut foglalkoz-
tató belga Anderlechtet húzta. 
Utóbbi 2-0-s összesítettel ejtet-
te ki a ciprusi APOEL-t. Izgal-
masnak ígérkezik még az olasz-
országi 2-1-es veresége ellené-
re az AS Rómán 5-4-es össze-
sítettel továbblépő Lyon csatája 
is az Olimpiakoszt 4-1-es hazai 
győzelemmel kiejtő Besiktassal, 
de lesz még Celta Vigo–Genk és 
Ajax–Schalke párharc is a leg-
jobb nyolc között. A Genk kü-
lönben azt az ugyancsak bel-
ga Gentet ejtette ki, amelyik a 
tizenhatoddöntőben a Giurgiui 
Astrát búcsúztatta, miközben az 
Ajax a hazai 2-0-s sikerével, 3-2-
es összesítettel múlta felül a ro-
mán bajnok BL-kiejtőjének szá-
mító Koppenhága FC-t. A Celta 
Vigo most a Krasznodarnak pa-
rancsolt megálljt (a visszavá-
gón 2-0-ra nyert Oroszország-
ban, 4-1-es összesítettel lépett 
tovább), míg a Schalke a szintén 
német Mönchengladbach vendé-
geként elért 2-2-es döntetlenjé-
vel 3-3-ra módosította az össze-
sítettet, és idegenben lőtt több 
góllal lépett tovább.
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Neagu bekerült a világrekordok könyvébe
Cristina Neagu lett a 2016-os 
év legjobb női kézilabdázója, 
míg a férfiaknál a horvát Nikola 
Karabatic végzett az élen a sport-
ági világszövetség (IHF) szava-
zásán. Az eredményhirdetésről 
szóló közlemény rámutat arra, 
hogy mindkét sportoló pályafu-
tása során harmadjára bizonyult 
a világ legjobbjának: a román vá-
logatott balátlövő korábban 2010-
ben és 2015-ben nyert, miközben 
a Paris Saint-Germain olimpiai 
és világbajnok francia klasszisa 
2007-ben és 2014-ben végzett a 
lista élén. Utóbbi most nagy kü-
lönbséggel utasította maga mögé 
a dán Mikkel Hansent és a német 
Andreas Wolffot, Neagu viszont 
„szoros” küzdelemben nyert a 

Győri ETO-ban játszó norvég 
Nora Mörkkel és a holland Nycke 
Groottal szemben. A női mezőny 
top ötös listájáról sorrendben a 
Bukaresti CSM-et erősítő svéd 
Isabelle Gulldén és a norvég Ka-
ri Grimsbø (Győri ETO) csúszott 
le a dobogóról, míg a férfiaknál 
a horvát Domagoj Duvnjak és 
a norvég Sander Sagosen vég-
zett a negyedik, illetve az ötö-
dik helyen.

Neagu sikerét pénteken még 
a rekordok könyvébe is iktatták, 
hiszen a Mediafax közleménye 
alapján korábban még egyetlen 
női kézilabdázónak sem sikerült 
háromszor elnyernie a világ leg-
jobb játékosának járó kitünte-
tést. Ezért a Román Olimpiai és 

Sportbizottság tegnap külön elis-
merésben részesítette a 28 éves 
klasszist, aki hétvégére hazauta-
zott, hogy átvegye új csapatának, 
a Bukaresti CSM-nek a mezét. 
A montenegrói Buducnostot nyá-
ron „elhagyó” sportolót, mint is-
meretes, Ambros Martín szövet-
ségi kapitány megkímélte a válo-
gatott edzéseitől, de a lelátóról fi-
gyelhette, amint fiatal társai ba-
rátságos mérkőzést vívtak Spa-
nyolország legjobbjaival – az el-
ső találkozót pénteken 24-21-re 
elveszítették.

A győrieket is edző spanyol 
szakembert egyébként most nem 
jelölték az IHF év edzője szava-
zásán, de így is volt romániai és 
magyarországi érdekeltsége a 
voksolásnak, hiszen a Bukaresti 
CSM-mel tavaly Bajnokok Ligáját 
nyert Kim Rasmussen a negye-
dik helyen zárt a női csapatokat 
irányító mesterek listáján. A ma-
gyar női válogatott dán szövetsé-
gi kapitánya hétvégén a horvá-
tok ellen „gyakoroltatta” tanítvá-
nyait, akik előbb 34-19-re, majd
24-19-re nyerték meg a hazai kör-
nyezetben rendezett felmérőt. 
A 2016-os esztendő legjobb edző-
jének különben a norvég női vá-
logatott izlandi szövetségi kapi-
tányát, Thorir Hergeirssont és 
Franciaország világbajnok férfi-
válogatottjának mesterét, Didier 
Dinart választották.

V. NY. R.

Felsőházba jutott a Temesvár

A Temesvári Poli felnőtt férfi kézilabdacsapata is bebiztosította he-
lyét az élvonalbeli bajnokság felsőházi rájátszásában, miután a hét-
végi 24. fordulóban 28-25-re nyerni tudott Fogarason. Ugyanek-
kor kapott ki 29-26-ra a Steaua a Călărași vendégeként, ezért utób-
bi két ponttal megelőzte őt az összetettben – és előrelépett a nyol-
cadik helyre. A bukaresti „bakák” előtt áll a Tordától 22-10 ará-
nyú hazai vereséget elszenvedett Suceava is, valamint a Focșani-t 
24-23-ra legyőző Vaslui, ezért két fordulóval az alapszakasz vége 
előtt lépéshátrányba kerültek a playoffba jutást jelentő utolsó két – 
hetedik és nyolcadik – hely megszerzéséért zajló csatában. Az él-
mezőnyben eközben a Dél-Dobrudzsa – amelyik visszahívta Aihan 
Omer vezetőedzőt – hozta a kötelezőt, és 37-26-ra felülmúlta a 
vendég Szatmárnémetit, így már biztos, hogy a 24. forduló után is a 
Székelyudvarhelyi KC előtt marad. A hargitaiak ma 18 órakor fogad-
ják az alapszakasz-győzelmét már bebiztosító Dinamót.

Három felejthetetlen Székelyföld–Magyarország 
jégkoronggálameccs után jön a negyedik, de ez-
úttal nem Gyergyószentmiklós, hanem a főszerve-
ző, Vargyas László második otthona, Dunaújváros 
lesz a helyszíne a május elsejei találkozónak. A Du-
naújváros.com honlapnak nyilatkozó Vargyas sze-
rint ezt többekkel egyetértésben döntötték el, a 
tavalyi gálamérkőzés pedig bebizonyította, hogy a 

magyarországi városban nagyon szeretik a hokit. 
„Igyekeztünk úgy összeállítani a csapatokat, hogy 
olyan játékosok korcsolyázzanak jégre május el-
sején, akikért megéri, sőt érdemes lesz kilátogatni 
a mérkőzésre, s természetesen nekem is az a vá-
gyam, hogy tényleg telt ház előtt, nagyon jó han-
gulatban töltsük el ezt a délutánt” – fűzte hozzá a 
szervező. A keretet a későbbiekben véglegesítik.

Gyergyó helyett Dunaújvárosban lesz a gálameccs

Visszavágás. A Brassó szombaton kiegyenlítette a Sportklub elleni döntő összetettjét




