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A Galaci Dunărea ott-

honában lép pályára 

pénteken és szomba-

ton a Gyergyószent-

miklósi Progym. Jég-

korongcsapatunkra 

tehát ismét olyan 

mérkőzések várnak, 

amelyeken minden 

pontnak kétszeres sú-

lya van. Olyan szoros 

versenyfutás körvona-

lazódik az idei bajnok-

ságban, ahol nagyon 

kevésen fog múlni, 

hogy mely csapatok 

szerepelhetnek majd a 

rájátszásban. 

Amikor arról hallottunk, 
hogy a Steaua kétszer egy-
más után le tudta győzni 

Gogáékat, 5–4-re és 5–1-re, azt 
lehetett gondolni, hogy ebben az 
évben a Duna-partiak lesznek a 
lemaradók. Főként, miután na-
gyon sima mérkőzéseken nagy 
különbséggel, 7–1-re és 9–0-ra 
kaptak ki Csíkszeredában. 

Ám közben megoldódtak a pá-
lyaproblémáik, és ez minden jel 
szerint komoly erőt is jelentett 
számukra, hiszen kedden a sze-
zon eddigi legnagyobb megle-
petését okozták: hosszabbítás 
és büntetők után 3–2-re legyőz-
ték a Brassói Coronát. Önbiza-

lomhiányban valószínűleg nem 
szenvednek. 

Győzni mennek a piros-fehérek

„Mi csakis egy céllal megyünk 
Galacra, és ez nem más, mint-
hogy meg akarjuk nyerni a két 
meccset, és megszerezni a hat 
pontot. A héten ezekre a mérkő-
zésekre készültünk, és tudjuk, 
mire vagyunk képesek, tudjuk, 
hogyan dönthetjük el a javunk-
ra a játékot. Megvan az esély a 
sikerre, és ezt az esélyt ki akar-
juk használni” – nyilatkozott Be-
nedek Csaba, aki Jorgen Kryger 
Andersen edző segítőjeként te-
vékenykedik a Progymnál. 

A kérdés csak az, tehetjük 
hozzá – a piros-fehérek legutóbbi 
mérkőzéseit látva –, hogy melyik 
arcát mutatja majd a társaság? 
Azt a lendületes, gyors játékot, 
amelynek segítségével pontot 
szezett Csíkszeredában, és ala-
posan elverte a Steauát, vagy 
azt, mint amikor zavarodottan 

kergette a korongot, és óriási hi-
bákat követett el a Sportklub el-
leni második meccsen, illetve 
kínlódott a Steauával.

Remélhetőleg pénteken és 
szombaton 18.30-tól az előbbi 
lesz a jellemző. 

Ezen a hétvégén még Steaua–
Sportul Studentesc mérkő-
zéseket rendeznek a hazai 
bajnokságban, hétfőn pedig sor 
kerül a szezon első Sportklub–
Corona összecsapására is.

Utánpótlás jégkorong

Az U14-es korosztály szá-
mára is elkezdődtek a magyar 
bajnokság alapszakaszának 
mérkőzései. A Molnár Sza-
bolcs edző által  vezetett  
Gyergyószentmiklósi ISK teg-
nap lapzártánk után a Budapes-
ti Vasas együttesével játszott. 
Ma 18 órakor ismét megmérkő-
zik a két csapat. A hétvégén sem 
pihennek az U14-esek, szomba-
ton és vasárnap a Pesterzsébe-

ti Hockey Klub csapata lesz az 
ellenfél Gyergyószentmiklóson. 
A program: szombat: Gyergyó–
Pesterzsébet (11.30-tól), vasár-
nap: Gyergyó-Pesterzsébet (10 
órától). 

A Gyergyói ISK U16-os csa-
pata a hazai bajnokságot kezdi 
el ezen a hétvégén. A fiúk hazai 
pályán szerepelnek, ellenfelük 
a Karcfalvi Felcsík csapata lesz. 
A Gyergyó–Felcsík találkozók 
szombaton 14.15-kor és vasár-
nap 12.45-kor kezdődnek.
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Újabb nehéz kihívások várnak a gyergyóiakra

Galacra utazik a Progym

Szeptemberben felkészülési meccseken találkoztak, akkor megosztoztak a győzelmeken
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Jelölés Halepnek

Az év legjobb női játékosa 
címre jelölte Simona Halepet a 
női teniszezők világszervezete 
(WTA). Az újdonsült világelső 
mellett még Garbine Muguruza, 
Jelena Ostapenko, Karolina 
Pliskova, Jelina Szvitolina és 
Venus Williams pályázik az el-
ismerésre, amelyet a szakúj-
ságírók október 16-án záruló 
szavazása alapján az október 
22-29-ei Bajnokok Tornáján 
adnak át. A konstancai klasszis 
az év nyolc legeredményesebb 
női teniszezője között újfent 
pályára lép majd ezen a szinga-
púri seregszemlén. Az egyéni 
világbajnoksággal felérő torna 
mezőnye különben csütörtökön 
Caroline Garciával lett teljes, 
aki a sérülés miatt visszalépni 
kényszerült brit Konta Johanna 
helyére érkezett Muguruza, 
Pliskova, Szvitolina, Venus 
Williams, Caroline Wozniacki 
és Ostapenko mellé. A férfiak 
viadala novemberben lesz Lon-
donban, a csütörtökön kvalifi-
kált Horia Tecău és Jean-Julien 
Rojer páros részvételével.

Dévai győzelem, 
győri vereség
Szerdán este elrajtoltak a te-
remlabdarúgó UEFA Futsal Kupa 
selejtezői. A 8-as csoport házi-
gazdája, a Dévai Autobergamo 
győzelemmel kezdett, 5–2-re 
verte a máltai St. Andrews 
együttesét. Tegnap este a bos-
nyák Mostar csapata volt a dé-
vaiak ellenfele, szombaton pedig 
a 2010-es és 2014-es kiírásban 
bronzérmet nyert azerbajdzsáni 
Araz Naxçivan ellen zárják a cso-
portkört. Mivel ez a kvartett a B 
zónában található, a következő 
körbe csak a csoportgyőztes jut 
tovább. A Győri ETO Olaszor-
szágban lépett pályára az FC 
Barcelona ellen, a magyar baj-
noknak esélye sem volt a végső 
címre pályázó katalán csapattal 
szemben. Mivel a 4-es csoport 
az A zónában van, innen az első 
három helyezett jut tovább. Az 
ETO tegnap este a házigazda 
Luparensével találkozott, szom-
baton pedig a cseh Chrudim 
ellen zárja a csoportkört.
UEFA Futsal Kupa, 8-as 
selejtezőcsoport: Dévai 
Autobergamo–St. Andrews 
5–2 (3–0), a dévai gólszerzők 
Stoica (8.), Fl. Matei (10), M. 
Matei (11.), Csoma (22.), Tonița 
(26.); Araz–Mostar 5–2 (3–1). 
4-es selejtezőcsoport: Barce-
lona–Győri ETO 7–0 (2–0), 
Luparense–Chrudim 2–2 (1–1).

Szegedi siker 
Lengyelországban
A MOL-Pick Szeged hat góllal 
nyert a lengyel Wisla Plock 
otthonában a férfi kézilabda 
Bajnokok Ligája szerda esti 
mérkőzésén. A magyar csapat 
egy vereség és egy döntetlen 
mellett harmadszor nyert a 
csoportkörben. Eredmény, férfi 
BL, 5. forduló, A-csoport: Orlen 
Wisla Plock (lengyel)–MOL-
Pick Szeged 27–33 (12–15). A 
szegediek november 5-én a né-
met Rhein-Neckar Löwen ellen 
folytatják BL-szereplésüket. 
A Bukaresti Dinamo vasárnap 
este 7 órától a spanyol Ademar 
Leon csapatát fogadja, a 
veszprémiek pedig szintén va-
sárnap, este 8 órától a tavalyi 
BL-győztes lengyel Kielce ott-
honában vendégszerepelnek.

Lesz élő közvetítés 

A Keresztes Média közve-
títése jóvoltából itthonról, 
Gyergyóból is lehet majd 
nézni a Progym gaalci mér-
kőzéseit, az idegenben dol-
gozóknak is lehetőségük lesz 
erre, a Progym Facebook-
oldalát követve.

A Miskolci DVTK Jegesmed-
vék kettős győzelemmel jutott 
elődöntőbe a magyar és szlo-
vák csapatok részvételével zaj-
ló jégkorong Visegrád-kupában, 
miután a szerda esti visszavá-
gón hazai pályán 6–4-re legyőz-
te az MsHK Zilina együttesét. 
Eredmények, negyeddöntő, 
visszavágó. Miskolci DVTK 
Jegesmedvék–MsHK Zilina 
(szlovák) 6–4  (0–1, 3–0, 3–3). 
Továbbjutott a DVTK, kettős 
győzelemmel, 11–5-ös össze-

sítéssel. HK Poprad (szlo-
vák)–Újpesti TE 5–1  (1–0, 
1–0, 3–1). Tj.: a Poprad , kettős 
győzelemmel, 9–2–es összesí-
téssel. Fehérvár AV19–HC 
Nové Zámky (szlovák) 4–0  
(0–0, 2–0, 2–0). Tj.: a Fehér-
vár, 8–5-ös összesítéssel. HK 
Nitra (szlovák)–Budapesti 
MAC 4–4 (2–1, 0–0, 1–3, 1–0) – 
hosszabbítás után. Tj.: a Nitra, 
7–6-os összesítéssel.

A november 14-én és 29-
én rendezendő elődöntőben a 

DVTK a nyitrai, a Fehérvár pe-
dig a poprádi csapattal talál-
kozik.

Erste Liga: a MAC és a Vienna 
az ellenfél

Ma este a tavalyi döntős Bu-
dapesti MAC lép jégre a Vákár 
Lajos Műjégpályán,  szombaton 
pedig az újonc, Vienna Capitals-
farm lesz a csíkiak ellenfele 
az Erste Ligában. A brassóiak 
programja is hasonló, csak ép-

pen az pénteken a Vienna, 
szombaton a MAC érkezik a 
Corona otthonába. 

Az Erste Liga hétvégi műsora

Ma: Brassó–Vienna (18.30 órá-
tól), Sportklub–MAC (19.00), Du-
naújváros–Ferencváros (19.00) 
és Miskolc–Fehérvár (19.30). 
Szombat: Sportklub–Vienna 
(18.00) és Brassó–MAC (18.30). 
Vasárnap: Dunaújváros–Mis-
kolc (18.00). 

Olivier Giroud, az Arsenal 
francia válogatott labdarúgója 
is ott van az év legszebb góljá-
ért járó Puskás-díj három dön-
tőse között. Az Európa-bajnoki 
ezüstérmes csatár lehet az első 
francia futballista, aki megkap-
ja az elismerést. Giroud idén ja-
nuár 1-jén skorpiórúgással talált 
a Crystal Palace kapujába a Pre-
mier League-ben. A nemzetközi 
szövetség (FIFA) tízről háromra 

szűkítette a jelöltek listáját, ame-
lyen a venezuelai U17-es női vá-
logatott tagja, Deyna Castellanos 
is szerepel, aki a Kamerun elleni 
találkozón középkezdésből volt 
eredményes. Ő lehet az első női 
győztes a díj történetében.

A harmadik jelölt, a dél-afrikai 
Oscarine Masuluke, aki a Baroka 
FC kapusaként ollózó mozdu-
lattal szerzett gólt az Orlando 
Pirates ellen. A szurkolók a FIFA 

honlapján az ünnepélyes díjátadó 
napjáig, október 23-ig szavazhat-
nak. A gálát a London Palladium 
színházban rendezik. A FIFA ko-
rábbi elnöke, Joseph Blatter 2009. 
október 26-án a felcsúti akadémi-
án jelentette be a Puskás-díj lét-
rehozását, a világszervezet attól 
az esztendőtől kezdve díjazza év-
ről évre a világ legszebb gólját az 
Aranycsapat néhai kapitányának 
nevét viselő díjjal.

Elődöntőhöz érkezett a jégkorong Visegrád-kupa

Három jelölt maradt a Puskás-díjra
A Puskás-díj eddigi nyertesei:

2009: Cristiano Ronaldo (portugál)
2010: Hamit Altintop (török)
2011: Neymar (brazil)
2012: Miroslav Stoch (szlovák)
2013: Zlatan Ibrahimovic (svéd)
2014: James Rodriguez (kolumbiai)
2015: Wendell Lira (brazil)
2016: Mohd Faiz Subri (malajziai)




