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Ma este a tavalyi döntős 
Budapesti MAC lép jégre 
a Vákár Lajos Műjégpá-

lyán, a budapesti csapat jelen-
leg második a tabellán. A MAC 
még az idény elején egy megle-
pő vereségbe szaladt bele a Du-
naújváros ellen, majd a DVTK-tól 
is kikaptak. Ezt a két mérkőzést 
leszámítva – hozzák a kötele-
zőt hat győzelemnél járnak. A 
Vienna Capitals II. csapatának 
ez lesz az első erdélyi túrája. A 
sereghajtó két ponttal rendelke-
zik, egy hosszabbításos mecs-
csen, saját pályán legyőzték a 
Brassói Coronát.

A román bajnokságban is pá-
lyára kell lépjen a csíki együt-
tes, hétfőn este a címvédő 
Brassói Corona érkezik Csík-
szeredába. Ez az összecsapás 

csupán a román bajnokság-
ba fog beleszámítani. A ma esti 
mérkőzés 19 órától kezdődik, a 
holnap esti 18 órától, a hétfői pe-
dig 18.30-tól.

„Nagyon sokat jelentettek az 
elmúlt héten aratott győzel-
mek, a fiúk az edzéseken sok-
kal jobb kedvvel dolgoztak. Az 
elkövetkezendő meccseken is 
ugyanazt a játékot várom el a 
srácoktól, mint legutóbb. Maxi-
mális odafigyelést a védekezés-
re, illetve a büntetésekre. Bár 
egyik soron következő ellenfe-
lünkkel sem játszottunk eddig, 
élő tapasztalatunk nincs elle-
nük, de igyekeztünk felkészül-
ni belőlük a rendelkezésünkre 
álló videós anyagokból” – mond-
ta el Leo Gudas, a Csíkszeredai 
Sportklub vezetőedzője.

Az Erste Liga 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–
Miskolc (18.00).

Október 16. (hétfő):  Új-
pest–Ferencváros (21.00).

Október 20. (péntek):  Du-
naújvárosi Acélbikák–Budapes-
ti MAC (19.00), Újpest–Vienna 
(19.00) és Fehérvár–Ferencvá-
ros (19.30).

Október 22. (vasárnap): 
Vienna–Dunaújváros (18.50), 
Ferencváros–MAC (20.00) és Új-
pest–Fehérvár (20.30).

Az alapszakaszban a kilenc 
csapat két teljes kört játszik 
oda-visszavágós rendszerben, 

ami 32 mérkőzést jelent. Ez-
után az egykörös középsza-
kaszban felső- és alsóházra 
oszlik a mezőny, felül négy, alul 
öt együttessel, s a sereghaj-
tó számára ezt követően véget 
ér az idény. A négy nyert mér-
kőzésig tartó negyeddöntőben 
az elmúlt idényhez hasonlóan 
idén is választhat magának el-
lenfelet a felsőház első három 
helyezettje.

Hazai pályán folytatják az Erste Liga sorozatát a csíki jégkorongozók

A tavalyi döntős érkezik Csíkszeredába

Sportklub–MAC összecsapás a Vákáron. A kék-fehérek folytatnák jó sorozatukat

Az elkövetkezendő napokban sem fognak unat-

kozni a csíki hokiszurkolók, a Sportklub négy 

nap alatt három találkozót játszik hazai pályán. 

Ma este a MAC, holnap este a Vienna farmcsa-

pata, hétfőn este pedig a Brassó lesz az ellenfél.

Hely/CsapatMeccsGy3pGy2pV1pV0pGólkülönbségPont
1. Miskolci Jegesmedvék861–129–1320
2. Budapesti MAC86––234–1518
3. Ferencváros75––233–2115
4. Újpesti TE85––321–1915
5. Fehérvári Titánok73–1324–3210
6. Csíkszeredai Sportklub73––419–199
7. Brassói Corona72–1422–247
8. Dunaújváros82––618–296
9. Vienna Capitals8–1–717–452

Erste Liga/ Az állás

KORÁBBI FELVÉTEL: PINTI ATTILA

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 pedig a pop-
rádi csapattal találkozik.

Elődöntőhöz érkezett a Visegrád-kupa

Ma kezdődnek a romániai if-
júsági kosárlabda-bajnokság 
selejtezői. A Vita András tanár-
edző által felkészített VSK Csík-
szereda U18-as korosztályú 
csapata hazai pályán kezd, ma 
és holnap a csíkszeredai Erőss 
Zsolt Aréna lesz a házigazdá-
ja a 4. csoport első turnéjának. 

Az U18-as korosztályú fiú-baj-
nokságba 31 csapat nevezett be, 
őket öt ötcsapatos és egy hat-
csapatos csoportba sorolták. 
Tegnap kiderült, hogy a CSM 
Bucovina Rădăuți visszalépett, 
így egy csapattal kevesebb ér-
kezik Csíkszeredába. Íme, a 
csíkszeredai torna műsora.

M a :  V S K  C s í k s z e r e -
da–Brassói CSU (11.00), CSȘ 
Buzău–Brassói CSU (15.30) és 
Csíkszereda–CSȘ Unirea Iași 
(17.30). Szombat: Rădăuți–
Buzău (9.00), Iași–Brassó (11.00), 
Buzău–Iași (16.00) és Csíksze-
reda–Rădăuți (18.00).

A nézők belépése ingyenes.

Kevesebb csapat jön kosárlabdázni

A MOL-Pick Szeged hat góllal 
nyert a lengyel Wisla Plock ottho-
nában a férfi kézilabda Bajnokok 
Ligája szerda esti mérkőzésén. 
A magyar csapat egy vereség 
és egy döntetlen mellett har-
madszor nyert a csoportkörben. 
Eredmény, férfi BL, 5. forduló, 
A-csoport: Orlen Wisla Plock 
(lengyel)–MOL-Pick Sze-

ged 27–33  (12–15). A szegediek 
november 5-én a német Rhein-
Neckar Löwen ellen folytatják 
BL-szereplésüket. A Bukares-
ti Dinamo vasárnap este 7 órától 
a spanyol Ademar Leon csapa-
tát fogadja, a veszprémiek pedig 
szintén vasárnap, este 8 órától a 
tavalyi BL-győztes lengyel Kielce 
otthonában vendégszerepelnek.

Első félidei nagyszerű játé-
kának köszönhetően sima győ-
zelmet aratott a Bukaresti CSM 
a női kézilabda Bajnokok Ligája 
csoportkörének 2 fordulójában. 
Cristina Neaguék szerdán es-
te a lengyel Vistal Gdynia ottho-
nában tizenegy góllal győztek. 
Eredmény: Vistal Gdynia–
Bukaresti CSM 23–34  (9–18).

Szegedi siker Lengyelországban

Eltiltások a körzetiben

A Hargita Megyei Labdarúgó Egyesület fegyelmi bizottsága dön-
tött a Csíkkörzeti labdarúgó-bajnokság hétvégi fordulójában tör-
tént vaslábi incidensről, ahol a mérkőzés után egyik hazai játékos 
bántalmazta a játékvezetőt. Ezért a vétkes Mircea Dănuţ játékjo-
gát a fegyelmi bizottság 16 fordulóra felfüggesztette, és 400 lejes 
pénzbírság kifizetésére kötelezték. Csapattársát, az öklözésért 
piros lapot kapott Vaszi Tihamért 4 fordulóra tiltották el, neki 120 
lejes pénzbírságot kell kifizetnie.

Az FCSB-t és a Sepsi OSK-t is megbírságolták

A FCSB-re és a Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK-ra is 5000 lejes bírsá-
got rótt ki a Román Labdarúgó Szövetség (FRF) fegyelmi bizott-
sága a két csapat október elsejei mérkőzésén történt incidensek 
miatt. A fegyelmi bizottság a FCSB-t (a korábbi Bukaresti Steaua) 
a szurkolói xenofób megnyilvánulásai miatt, a Sepsi OSK-t pedig 
szervezési hiányosságok miatt bírságolta meg. A bukaresti csapat 
által idegenben 4–0-ra megnyert mérkőzésen a vendégszurkolók 
egy csoportja óriás molinót feszített ki azzal a felirattal, hogy „Nek-
tek Románia nem az otthonotok! Menjetek innen!”. A provokációra a 
sepsiszentgyörgyi csapat szurkolói „Ria-Ria-Hungária!” skandálás-
sal válaszoltak. A fegyelmi bizottság a legenyhébb bírságot rótta ki 
mindkét csapatra. A sepsiszentgyörgyi klub vezetői múlt pénteken 
bejelentették, hogy ezután szigorúan fel fognak lépni az együttes 
mérkőzésein tapasztalt rasszista vagy xenofób megnyilvánulások 
ellen. A klub elnöksége megengedhetetlennek minősítette, hogy a 
Sepsi mérkőzésein megszokottá vált azt skandálni, hogy „kifelé a 
magyarokkal az országból!”. Az FRF szintén múlt pénteken jelentet-
te be, hogy az év végéig olyan viselkedési kódexet dolgoz ki, amely 
alapján büntethetővé válnak a labdarúgás azon szereplői, akik 
rasszista vagy xenofób jellegű diszkriminatív kijelentéseket tesznek.

Politikusok fociznak Csíkszentdomokoson

Hagyományosan minden ősszel a Magyar Parlament focicsapata a 
helyi közméltóságok csapatával, valamint a moldvai csángók együt-
tesével játszik futballmeccset Csíkszentdomokoson. A Nemzetközi 
Gyermekmentő Szolgálati erdélyi útja alkalmából zajló sportesemény 
ma délelőtt 10.00 órakor kezdődik, a nézők belépése ingyenes.




