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Fergeteges hangulatú 

mérkőzésen legyőzni a 

jóval esélyesebb ellen-

felet, a bajnoki címvé-

dőt: valószínűleg min-

den jégkorongedző 

ilyen karrierkezdet-

ről álmodik. Ruszlan 

Boriszenkónak ösz-

szejött. Irányítá-

sával hétfő este a 

Gyergyószentmiklósi 

Progym nyert a Bras-

sói Corona ellen.

Nem a szerencsén múlt, 
hanem valóban a jobban 
teljesítő csapat szerez-

te meg a három pontot. A hatvan 
perc legnagyobb részében a pi-
ros-fehérek uralták a játékot. El-
öl is rendszeresen zavart okoz-
tak Novakék Tőke kapujánál, a 
védelem pedig lényegesen felja-
vult a szezon korábbi mérkőzé-
seihez viszonyítva. A brassóiak 
nem tudták ráerőltetni az aka-
ratukat a harcosan, lelkesen és 
taktikusan hokizó, a szurkolótá-
bor által végig magas fokozaton 
buzdított gyergyóiakra. 

Vaclav Novak kezdte meg a 
gólgyártást, remek mozdulat-
tal becsapva a Corona kapu-

sát, majd Kozma Zsolt bombá-
zott emberelőnyben a vendég-
kapuba. Bíró Mátyás szépített 
egy védelmi hiba után, de Dara-
dics Csaba gyorsan visszaállí-
totta a kétgólos különbséget. Az 
első szünet Mihály Árpád talá-
latával végződött, azaz 3–2-es 
Progym-vezetéssel. A szünet 
után pár percig úgy tűnt, az öl-
tözőben ragadtak a házigazdák, 
és ez a rövid időszak elég volt 
a brassóiaknak, hogy fordítsa-
nak Molnár Zsombor és Braden 
Walls góljai révén. A gyergyói 
reményeket az újonnan igazolt 

center, Nikita Bucenko hozta 
vissza, aki váratlan mozdulat-
tal, az alapvonalról is be tudott 
találni Tőke ketrecébe. 

Az utolsó játékrész elején, 
sorsdöntő pillanatban szerzett 
újra vezetést a Progym. Dimitrij 
Nimenko volt a gólszerző. Ez-
után a házigazdák igyekeztek 
tartani az eredményt, a bras-
sóiak pedig sehogysem találtak 
rést a védelmen. Edzőjük a vé-
gén a kapust is lehozta, de en-
nek a Progym drukkerei örül-
tek: Vaclav Novak küldte a ko-
rongot az üres ketrecbe. 6–4 lett 

a vége. Nagy meccsen, fontos si-
kert aratott a Progym. 

Gyergyószentmiklósi Progym 
–Brassói Corona 6–4 (3–2, 1–2, 
2–0). Gólszerzők: Vaclav Novak 
(4. és 60. perc), Kozma Zsolt 
(11.), Daradics Csaba (17.), Nikita 
Bucenko (33.). Dimotrij Nimenko 
(42.), illetve Bíró Mátyás (15.), Mi-
hály Árpád (17.), Molnár Zsombor 
(23.), Braden Walls (23.). 

A két csapat ma este 18.30- 
kor ismét összecsap, a helyszín 
ismét Gyergyószentmiklós. 

GERGELY IMRE

Legyőzte a Gyergyószentmiklósi Progym a Brassói Coronát

Bravúrral indított az új edző

A jobban játszó csapat nyert, és ez a Progym volt
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Bővül a Székelyföldi Ökölvívó Akadémia
A gyergyószentmiklósi szék-

hellyel idén év elején indult Szé-
kelyföldi Ökölvívó Akadémia 
újabb alegységét nyitja meg 
ezen a héten. Csíkszereda és 
Székelyudvarhely után immár 
Sepsiszentgyörgy ökölvívói is 
csatlakoznak a Magyar Ökölvívó 
Szövetség és az Erdei Zsolt pro-
fi világbajnok egyesülete, a Ma-
dárfészek szakmai irányítása 
mellett létesült akadémiai rend-
szerhez.

Sepsiszentgyörgyön a Székely 
Mikó Kollégium rendezvényter-
mében november 17-én, pénte-
ken 16 órától nyilvános edzést 
tartanak. Itt Erdei Zsolt és dr. 
Kovács László, a Magyar Ököl-
vívó Szövetség szakmai igaz-
gatója vezetésével zajlik majd 
a munka. Amint azt Huszár 
Árpád, a Székelyföldi Ökölví-
vó Akadémia vezetője elmond-
ta, a Debreczi Zsombor által ve-
zetett sepsiszentgyörgyiek mel-
lett a gyergyói, csíki és udvarhe-
lyi bokszoló tehetségek is meg-
mutatják itt magukat. Edzőmér-
kőzésekre is sor kerül, ahol az 
érdeklődők is közelről láthatják, 
miről is szól ez a sportág.

Erdei Zsolt itteni látogatása 
ezzel nem ér véget, szombaton 
11-től Gyergyószentmiklóson a 
Fit Point edzőközpontban kiala-
kított bokszteremben lesz nyil-
vános edzés.

Szívesen látják az esemény-
re, sőt hívják a gyermekeket és 
szülőket, kisfiúkat és lányokat 
egyaránt, akik kipróbálnák az 
ökölvívást.

A székelyföldi sportkedve-
lők számára is jól ismert Erdei 
Zsolttal is találkozhatnak, akár 
el is beszélgethetnek vele, közös 
képek is készülhetnek.

Jövő hétfőn, november 20-án 
pedig érkeznek a Madárfészek 
Akadémia versenyzői, köztük 
tíz felnőtt válogatott ökölvívó. Ők 
egy héten át vesznek részt közös 
edzőtáborban a székely ökölví-
vókkal.

Az akadémia hamarosan to-
vább bővül, Székelyföldön kí-
vül is. Nagyszalonta ökölvívói 
is csatlakoznak a közös mun-
kához.

A Székelyföldi 
Ökölvívó Akadémiáról

Szükség van a vérfrissítésre 
a magyar ökölvívásban – álla-
pították meg a sportág magyar-
országi irányítói. Arra számíta-
nak, hogy az akadémiai rend-
szer székelyföldi kiterjesztésé-
vel itt tudják megtalálni a meg-
felelő képességekkel, virtussal 

rendelkező fiatalokat, olyanokat, 
akik a szakmai támogatásukkal 
oda fejlődhetnek, hogy világver-
senyeken magyar színekben si-
kereket érhetnek el – hangzott 
el az akadémia megalapításá-
nak bejelentésekor.

Elsősorban 10–14 év közti 
gyermekek érdeklődését sze-
retnék felkelteni a sportág iránt. 
Ez az alapgondolat, de ennél 
többet nyújt az akadémiai rend-
szer. Ahogy Erdei Zsolt mond-
ja: életpályát biztosítanak a fia-
taloknak. Magyarországon szá-
mos olyan gyerek lett sikeres, 
akik családi háttere, körülmé-
nyei miatt nem csak a sport, ha-
nem a társadalom számára is el-
vesztek volna. „Azt látom, itt Er-
délyben gyermekeknek óriási 
szívük, lendületük van, él ben-
nük a virtus, az ösztön, ami a si-
kerhez kell, és amit máshol egy-
re nehezebben lehet megtalálni” 
– mondja Erdei.

Az  akadémiához azon-
ban nem csak gyermekek és 
nem csak edzői, szakmai hát-
tér kell, hanem komoly anya-
gi befektetés, infrastruktúra is. 
Gyergyószentmiklóson hama-
rosan elkezdődik az akadémiai 
központ felépítése. Ezt elsősor-
ban az ökölvívó sport céljainak 
megfelelően alakítják ki, de egy 
több sportágat összefogó küzdő-
sport-központ lesz.

Erdei Zsolt már visszatérő vendége Székelyföld bokszoló műhelyeinek

Harmadik hely 
a jégkorongtornán
A magyar jégkorong-váloga-
tott a harmadik helyen zár-
ta a budapesti Tüskecsarnok-
ban rendezett Négy nemzet 
tornát, miután a vasárnap es-
ti zárómérkőzésen szétlövés-
sel kikapott a japán együttes-
től. Az eredmény: Japán–Ma-
gyarország 4–3 (1–2, 1–1, 1–0, 
0–0, 1–0) – szétlövéssel. Gól-
szerzők: Furuhasi (8. perc), 
Kumagai (26.), Terao (57) és 
Takagi (győztes büntető), illet-
ve Pavuk (12.), Bartalis (20.) 
és Pozsgai (27.). A torna ko-
rábbi, már közölt eredményei: 
Lengyelország–Magyarország 
4–1, Japán–Olaszország 2–1, 
Magyarország–Olaszország 
5–2, Lengyelország–Japán 
3–2 és Olaszország–Lengyel-
ország 4–3. A végeredmény: 
1. Lengyelország 6 pont, 2. Ja-
pán 5, 3. Magyarország 4, 4. 
Olaszország 3.
A magyar válogatott február-
ban Lengyelországban három 
vb-ellenféllel is találkozik fel-
készülési tornán: a házigaz-
da lengyel, az olasz és a ka-
zah csapat ellen is jégre lép. 
Az áprilisi budapesti világbaj-
nokságon a szlovén és a brit 
csapat lesz még a magyar vá-
logatott riválisa.

Horvátország és 
Svájc a vébén
Sorozatban negyedik világ-
bajnokságára jutott ki a svájci 
labdarúgó-válogatott. A svájci 
csapat a pótselejtező belfas-
ti első meccsén 1–0-ra nyert, 
majd vasárnap késő este a 
rendkívül küzdelmes és végle-
tekig kiélezett bázeli visszavá-
gón gól nélküli döntetlent ját-
szott az északírekkel.
A horvát labdarúgó-válogatott 
gól nélküli döntetlent játszott 
a görög csapat vendégeként a 
jövő nyári oroszországi világ-
bajnokság pótselejtezőjének 
visszavágóján, és 4–1-es ösz-
szesítéssel jutott ki a tornára. 
. Európai vb-pótselejtező, visz-
szavágók: Svájc–Észak-Íror-
szág 0–0, továbbjutott Svájc, 
1–0-s összesítéssel; Görögor-
szág–Horvátország 0–0, to-
vábbjutott Horvátország, 4–1-
es összesítéssel.
Az Olaszország–Svédország 
(az első mérkőzésen 0–1) ösz-
szecsapás lapzárta után feje-
ződött be, az Írország–Dánia 
(az első találkozón 0–0) mér-
kőzést pedig ma 21.45-től ren-
dezik Dublinban.

Vettel nyert, 
Hamilton negyedik
A négyszeres világbajnok 
Sebastian Vettel, a Ferrari né-
met pilótája nyerte a vasár-
napi Forma–1-es Brazil Nagy-
díjat, amelyen a negyedik 
vb-címét két hete bebiztosító 
Lewis Hamilton, a Mercedes 
brit versenyzője a boxutcából 
rajtolva negyedik lett. A 30 
éves Vettelnek ez idei ötödik 
és pályafutása 47. futamgyő-
zelme, Sao Paulóban 2010 és 
2013 után harmadszor győ-
zött. Vettel mögött Hamilton 
csapattársa, a finn Valtteri 
Bottas ért célba második-
ként, Kimi Räikkönen, a Fer-
rari finn pilótája pedig har-
madikként. A vb két hét múl-
va, az Abu-Dzabi Nagydíjjal 
fejeződik be.




