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Ismét nagyszerű estéje 

volt a gyergyói jég-

korongcsapatnak és 

szurkolóinak. A Progym 

két nap alatt kétszer 

győzte le a papíron jó-

val erősebb, de a jégen 

alulteljesítő Brassói 

Coronát. A piros-fehé-

rek úgy játszottak, aho-

gyan egy jól felkészült 

csapathoz illik, és ez 

eredményhez vezetett.

Aligha fogadott volna bár-
ki nagyobb összegbe arra, 
hogy a Progym hat pontot 

szerez a Brassói Corona elleni 
bajnokikon, de mégis megtör-
tént. A gyergyóiak ott folytat-
ták, ahol hétfőn abbahagyták, 
nem hagyták „élni” a kék-sár-
gákat, sőt egyértelműen jobbak 
voltak. Az zajlott a jégen, amit a 
Ruszlan Boriszenko által vezé-
nyelt együttes akart. 

Akár már az első tíz percben 
is két-három góllal vezethetett 
volna a Progym, de akkor még 

kifelé pattantak a lövések. Az-
tán a 16. percben Kozma Zsolt 
lőtt bődületes gólt emberelőny-
ben. Innen a Coronának lett 
sürgősebb a játék, támadtak 
volna, de a hazaiak jól szűrték 
a próbálkozásokat. Az ered-
mény nem is változott soká-
ig, míg a második harmadban, 
pontosabban a 35. percben egy 
Vaclav Novak–Nikita Bucenko 
akció után az utóbbi kettőre nö-
velte a hazai előnyt. Addig sem 
volt csendes a gyergyói csarnok, 

de akkor ezer torokból szólaltak 
meg a szurkolói rigmusok. 

A játék képe ezután sem vál-
tozott. A bajnoki címvédő eről-
ködött ugyan, de hiába, a 
gyergyóiak okosan hatástalaní-
tották a támadásokat. A harma-
dik harmad 6. percében született 
meg a brassóiak első, és mint 
később kiderült, egyetlen gólja. 
Mihály Árpád értékesített egy 
emberelőnyt. Egyenlíteni azon-
ban nem volt módja a vendégek-
nek, egyszerűen nem találták az 
ellenszerét a piros-fehérek játé-
kának. Patrik Polc kapuja több-
ször került nagyobb veszélybe, 
mint a Szakács Szabolcsé. Ami-
kor Nikita Bucenko ismét betalált 
a harmadik harmad közepén, el 
is dőlt a meccs. Látható volt: ezen 
a meccsen a brassóiaknak nem 
terem babér. Leteltek a maradék 

percek, a Progym és közönsége 
ünnepelhetett. Kétszer egymás 
után legyőzték a bajnokot. 

A mérkőzés után Ruszlan 
Boriszenko is kereste a szava-
kat. Végül csak annyit mondott 
játékosainak: „Láthatjátok: ha 
a megbeszélt taktikát betartjá-
tok, mindenki keményen dol-
gozik, minden egyes cserében 
maximálisan koncentrál, akkor 
bárkit legyőzhettek. Bebizonyí-
tottátok. Kétszer.”

A Progym szombaton és va-
sárnap a Sportul Studențesc 
együtesét fogadja, hétfőn, novem-
ber 20-án pedig hazai pályán a 
Csíkszeredai Sportklubbal csap 
össze. 21-én, kedden is székely 
rangadó lesz, de akkor Csíksze-
redában csapnak össze a kék-fe-
hérek és a piros-fehérek.

GERGELY IMRE

A fiúk hazai pályán, a lányok 
idegenben, Sepsiszentgyörgyön 
játszottak az U14-es korosztá-
lyú kosárlabda-bajnokságban 
az elmúlt hétvégén. Volt ok az 
örömre és a bosszankodásra 
is. Lényeg, hogy a gyergyói ISK 
mindkét csapata továbbra is 
esélyes a továbbjutásra. 

Kercsó Zoltán fiai péntek 
este azzal a Râmnicu Sărat-i 
CSM-vel csaptak össze, amely 
közvetlen rivális a továbbjutás 
szempontjából, és amely az el-
ső fordulóban legyőzte a miein-
ket. Az edző kijelentése szerint 
nyilvánvaló bírói segítség mi-
att. Volt ok arra, hogy elszán-
tan, mindent megtegyenek a 
visszavágásért. A gyergyói fi-
úk úgy is játszottak, ahogyan 
azt a szépszámú közönség el-
várta, végül 60–42-re nyertek. A 
mérkőzés során derült ki, hogy 
az ellenfélnek van egy játéko-
sa, amelynek nem volt rendben 
a leigazolása, és aki játszott a 
Râmnicu Săraton rendezett el-
ső mérkőzésen. A Gyergyói ISK 
így óvást nyújtott be, kérve, 
hogy az első meccsen szabály-
szegéssel szerzett pontokat ve-
gyék el a vétkes féltől, és adják 
az ellenfélnek, azaz a mieink-
nek. Ha az óvást az illetékesek 

elfogadják, akkor máris eldől, 
a Kercsó-csapat bejutot-e a kö-
vetkező körbe. Amennyiben 
mégsem, akkor még egyszer 
le kell győzni a Buzau megye-
ieket. 

A fordulóban a várakozások-
nak megfelelően simán győztek 
a gyergyói kosarasok Suceava 
ellen, és alulmaradtak Sepsi-
szentgyörgy és Iasi együttese-
ivel szemben. Az eredmények: 
Gyergyói ISK–Sepsiszentgyör-
gyi ISK 57–64, Gyergyói ISK–
Suceavai Castorii 85–42 és 
Gyergyói ISK–Iași-i Sto-Mart 
62–80. 

A lányok Hobaj Levente edző 
vezetésével Sepsiszentgyör-
gyön léptek pályára a bajnokság 
második torna-fordulójában. 
Itt két győzelem és három ve-
reség a mérleg a Gyergyói ISK 
szempontjából. Sikerült le-
győzni a Iasi Unirea és a CSM 
Moinesti csapatát, ellenben 
Sepsiszentgyörgy, Csíkszereda 
és Botoșani jobbnak bizonyult 
ezúttal. „A csoportelső Sepsi-
szentgyörggyel, Csíkszeredá-
val és Botoșani-al nem a legjobb 
játékunkat hoztuk, és ezért le-
csúsztunk a 3. helyre. Két sérült 
játékosunk is volt, de nélkülük 
is kellett volna nyerni. Még van 

egy torna, ahol legalább három 
győzelmet kell elérjünk ahhoz, 
hogy a második helyen végez-
zünk az alapszakaszban. Van 
esély rá, december 8-ig fel tu-
dunk készülni” – fogalmazott 
Hobaj Levente. Az eredmények: 
Iasi Unirea-Gyergyói ISK 50–
56, Csíkszeredai VSK–Gyergyói 
ISK 56–49, Sepsiszentgyör-
gyi ISK-Gyergyói ISK 76-51, 

Gyergyói ISK- Moinesti CSM 95–
55, és Gyergyói ISK–Botosani 
ISK 41–55. 

A lánycsapat nagyobb részé-
re a hétvégén újabb mérkőzések 
várnak. Az U13-as bajnokságban 
Gyergyószentmiklóson rende-
zik a második fordulót. A mi-
eink csoportelsőként várják a 
hazai meccseket. 

G. I.

Hat pontot szerzett Brassótól a Progym

Újabb piros-fehér győzelem

Ünnepel a Gyergyószentmiklósi Progym: kétszer is legyőzték a címvédőt

Korszakzáró olasz 
futballdráma
Hatvan év után Olaszország 
nélkül rendeznek labdarúgó-
világbajnokságot, miután a 
Squadra Azzurri az idegenbeli 
1-0-ás veresége után csak gól 
nélküli döntetlent ért el hazai 
pályán a jövő nyári oroszor-
szági seregszemle Svédor-
szág elleni pótselejtezőjén. A 
négyszeres világbajnok olasz 
futball érthetően drámaként 
éli meg ezt a megdöbbentő 
kudarcot, hiszen 1934 óta 
csak az 1958-as – története-
sen épp Svédországban ren-
dezett – vb-re nem jutottak 
ki, 1930-ban nem vállalták a 
részvételt, miközben északi 
riválisuk 2006-ban szerepelt 
utoljára a világversenyen. 
Gianluigi Buffon a találkozó 
után bejelentette visszavo-
nulását a nemzeti csapattól. 
A 175-szörös válogatott, 39 
éves legendás hálóőr köny-
nyeivel küszködve úgy fogal-
mazott, hogy nem önmagát, 
hanem az olasz futballt saj-
nálja. Buffon mellett a közép-
pályás Daniele De Rossi és a 
középhátvéd Andrea Barzagli 
is bejelentették visszavonu-
lásukat a válogatottól. Ők 
hárman voltak egyébként az 
utolsók az aktuális keretben 
azok közül, akik 2006-ban 
világbajnokságot nyertek. 
Mindenkit megdöbbentett, 
hogy a kudarcért részben 
felelősnek tartott Gian Piero 
Ventura szövetségi kapitány 
nem mondott le azonnal a 
tisztségről.  

Neagoe a Sepsi 
OSK új edzője

Tapasztalt trénerrel kötött 
szerződést a Sepsiszent-
györgyi Sepsi OSK labdarú-
gócsapata. A klub vezető-
sége tegnap jelentette be 
a hírt, hogy a továbbiakban 
Eugen Neagoe lesz a csapat 
vezetőedzője. Az új tréner 
játékosként megfordult töb-
bek között Craiovai U-nál, a 
Konstancai Farulnál, a Va-
sasnál, a Ferencvárosnál, a 
ciprusi Larnacánál, a Nicosi-
ánál, a Bukaresti Dinamónál 
és az Extensiv Craiovánál is. 
Edzőként az Universitatea 
Craiovánál kezdte pályafutá-
sát, irányította a Panduriit, 
a Steauát, továbbá a román 
válogatott másodedzője is 
volt. Legutóbb a Poli Iasi ké-
szítette fel.
Diószegi László, a Sepsi OSK 
tulajdonosa elárulta, hogy 
első számú kiszemeltje Lász-
ló Csaba volt a székelyföldi 
csapat kispadjára, ám hiába 
tárgyaltak két hétig, végül 
nem tudtak versenyezni a 
skót másodosztályú Dundee 
United ajánlatával. A Kolozs-
vári CFR-vel bajnoki címet 
és két Románia-kupát nyerő 
portugál Antonio Conceicao 
pedig csak egy hosszabb tá-
jékozódás után vállalta volna 
a felkérést, miközben a sepsi-
szentgyörgyi vezetést az idő 
is szorította.
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Fiúk és lányok a kosárpalánkok alatt

Sok szép megmozdulást láthattak a fiúktól a gyergyói nézők 
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Gyergyószentmiklósi Progym–Brassói Corona 3–1 (1–0, 1–0, 
1–1). Gólszerzők: Kozma Zsolt (16. perc), Nikita Bucenko (35., 50., 
illetve Mihály Árpád (47.). 
A rangsor: 1. Csíkszeredai Sportklub 44 pont /15 mérkőzés, 2. 
Gyergyószentmiklósi Progym 25/12, 3. Galaci Dunărea 17/15, 
4. Brassói Corona 16/9, 5. Bukaresti Steaua 15/13, 6. Sportul 
Studentesc 0/14.




