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Inkább küzdelmes, 

mint magas színvonalú 

mérkőzésen, telt ház 

előtt,hosszabbítás és 

büntetőlövések után a 

Progym nyerte a szé-

kely hokirangadót szer-

da este. Mondhatni az 

a csapat nyert, amely 

jobban bírta idegekkel.

Szinte végig kiegyenlített 
volt a játék, a rendes já-
tékidő 3–3-as döntetlen-

je teljesen reálisan tükrözte 
az eredményt. Az első har-
madban inkább a Progym fe-
lé dőlt a mérleg, és Barabás 
már az 5. percben megsze-
rezte a vezetést a piros-fehé-
reknek. Még kimaradt néhány 
gyergyói helyzet, növelhette 
volna előnyét a házigazda, de 
ezek kimaradtak. Ellenben a 
másik oldalon a harmad vé-
gén Moldován és a kék-fehérek 
újonnan érkezett orosz légió-
sa, Golovinov góljaival másfél 
perc alatt fordított a Sportklub. 
A második harmadban Moldo-
ván emberelőnyös találatával 
már két góllal vezettek a ven-
dégek, sőt lehetett volna három 
is a különbség, de Fabus kiha-
gyott egy büntetőlövést. A két-
gólos előny nem sokat jelent a 
jégkorongban, ez bebizonyo-
sodott, mikor Novak kétszer is 
mattolta Ruczujt, és ezzel ki-
egyenlített a Progym. Az utolsó 
húsz percben mindkét kapus 
megőrizte érintetlenül a ket-
recét. A viszonylag kevés gól-
ra magyarázat, hogy mindkét 

csapat nagyon rosszul teljesí-
tett emberelőnyben, a Sport-
klub egyet használt ki, Progym 
pedig egyet sem, miközben a 
vendégektől hétszer, a házi-
gazdáktól nyolcszor állítottak 
ki játékost két percre. 

A hatvan perc lejártával 3–3 
állt az eredményjelzőn, a hosz-
szabbítás sem hozott döntést, 
jöhettek a büntetők. 7–7 ráve-
zetés után dőlt el a párharc. A 
Progym kapujában Szakács re-
mekül hárította a rávezetése-
ket, ahogy a meccs folyamán is 
nagyszerűen védett, a Sportklub 
edzője azonban két bekapott 
büntető után lecserélte Ruczujt, 
Onodi pedig a hetedik körig ver-
hetetlen volt. A gyergyóiaknál 
Novak és Kaszkov, a csíkiak-
nál Taratuhin és Fabus talált be, 

majd a mindent eldöntő kísérle-
tet Kaszkov értékesítette. 

A Progym így ebben az idény-
ben először diadalmaskodott 
a Sportklubbal szemben. Négy 
meccsen a Sportklub rendes 
játékidőben, egyen hosszab-
bításban nyert. A két székely 
csapat idén a bajnokság alap-
szakaszában már nem találko-
zik többször. 

G y e r g y ó s z e n t m i k -
lós i  P rogym–Csíkszere-
dai Sportklub 4–3 (1–2, 2–1, 
0–0, 0–0). Gólszerzők: Barabás 
László (5.perc), Vaclav Novak 
(35., 38.), és Danil Kaszkov 
(győztes büntető) illetve Mol-
dován Ervin (18, 34.), és Ale-
xander Golovinov (19.). Kapura 
lövések: 29, ill. 34. Büntetőper-
cek: 14, ill. 16.

A folytatásról

A Progym számára most 
hosszabb szünet jön, legköze-
lebb a Galacon december 20-
23 közt sorra kerülő Románia 
Kupában, játszanak a gyergyói-
ak. A bajnokságban, majd janu-
árban jönnek újabb mérkőzései 
a piros-fehéreknek.A program 
szerint  az új évben  a Bras-
sói Corona vendégeként játszik 
először a csapat január 3-án.
A bajnokság állása: 1. Csík-
szeredai Sportklub 56 pont/21 
mérkőzés. 2. Gyergyószent-
miklósi Progym 39/21, 3. Galaci 
Dunărea 26/19, 4. Brassói Corona 
20/12, 5. Bukaresti Steaua 24/17 és 
6. Sportul Studenţesc 0/20.

GERGELY IMRE

Hazai siker született a székely rangadón

Gyergyó nyerte az idegek harcát

Szakács volt a Progym hőse. Hat büntetőlövést védett a meccsen
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Önkormányzatok focija

Szárhegyi lányok: ötből négy győzelem

Hetedszerre rendezte meg 
hétfőn a Szent Miklós Önkor-
mányzati Kupa Labdarúgó-
tornát Gyergyószentmiklós. 
A Basilides Tibor Sportcsar-
nokban a városháza csapa-
tának vendégei Csíkszereda, 
Gyergyóalfalu,  Székelyud-
varhely és a Neamt megyei 
Gyergyódamuk, valamint a 

gyergyószentmiklósi tűzol-
tóság csapatai voltak. Két 
háromcsapatos csoportban 
zajlottak a mérkőzések, majd 
ezt követték az elődöntők 
és a helyosztók. A tornát a 
Damukról érkezett labdarú-
gók nyerték a szentmiklósi 
önkormányzatot legyőzve a 
döntőben. 

A torna eredményei: Udvar-
hely–Damuk 1–6, Csíkszereda–
Alfalu 5–0, Gyergyó–Udvarhely 
6–0,  Tűzoltóság–Alfalu 6–2,  
Damuk–Gyergyó 3–1, Csík-
szereda–Tűzoltóság 1–3. Az 
elődöntőkben: Damuk–Csík-
szereda 3–0, Tűzoltóság–
Gyergyó 1–4. A kisdöntőben 
Csíkszereda 5–2-re győzte le 

a tűzoltókat, a döntőben pe-
dig Damuk másodszor is le-
győzte Gyergyószentmiklós 
önkormányzati csapatát, ezút-
tal 3–2-re.

Az eseményen egy gála-
meccsre is sor került, ahol a 
Gyergyói Bigék női focicsa-
pat 6–5-re verte Udvarhely 
együttesét. 

A junior 3-as korosztályú 
kézilabda országos bajnokság 
alapszakasza után teremtor-
nákkal folytatódik a küzde-
lem. Az első tornára Maros-
vásárhelyen került sor az el-
múlt hétvégén, azaz semle-
ges környezetben. Öt mérkő-
zést játszott minden csapat, 
köztük a Szárhegyi Bástya 
is. Czimbalmos Árpád tanít-
ványai remekül szerepeltek, 
négy meccset megnyertek, és 
csak egyet veszítettek el, a 
mezőnyből magasan kiemel-
kedő Brassói Corona együtte-
sével szemben. 

A szárhegyi lányok eredményei:
Bástya–Csíkszeredai VSK 30–

22, Szászebesi LPS–Bástya 17–
26, Bástya–Breazai Tricolorul 
32–24, Bástya–Brassói Dina-
mo 32–28, Brassói Corona–Bás-
tya 30–23. „Ügyesek voltak a 
lányok, fegyelmezetten játszott 
az egész csapat. Kimagasló tel-
jesítményt nyújtott Gál Anna 
és Szabó Dalma” – fogalmazott 
Czimbalmos Árpád. A követke-
ző teremtornát december 19 és 
22. között rendezik, a tervek 
szerint Sepsiszentgyörgyön. 
Ott újabb négy mérkőzésen bi-
zonyíthatnak.

A csapat nagyvárosok együtteseivel szemben is sikeres

Kiesett az Atlético

Az AS Roma hazai pályán 
nyert a Qarabag ellen, az 
Atlético Madrid pedig döntet-
lent játszott a Chelsea ven-
dégeként, így az olasz csa-
pat csoportelsőként ju-
tott tovább a Bajnokok Ligá-
ja C-csoportjából, a madri-
diak pedig az Európa Ligá-
ban vigasztalódhatnak. A már 
korábban továbbjutott csa-
patok csatájában a Bayern 
München 3–1-es győzel-
mével visszavágott a Paris 
Saint-Germainnek, amelytől 
szeptemberben – még Carlo 
Ancelotti irányításával – 3–0-
ra kikapott Franciaországban. 
Győzelme ellenére a Bayern 
csoportmásodikként került 
be a legjobb 16 közé, így vár-
hatóan nehéz ellenfelet kap a 
nyolcaddöntőben. Bajnokok 
Ligája, csoportkör, 6. forduló:
A-csoport: Manchester United 
– CSZKA Moszkva 2–1 (0–1), 
Benfica – FC Basel 0–2 (0–1). 
A csoport végeredménye: 1. 
Manchester United 15 pont, 
2. Basel 12, 3. Moszkva 9, 4. 
Benfica 0.
B-csoport: Celtic Glasgow– 
RSC Anderlecht 0–1 (0–0), 
Bayern München – Paris 
Saint-Germain 3–1 (2–0). A 
csoport végeredménye: 1. PSG 
15 pont, 2. Bayern 15, 3. Celtic 
3, 4. Anderlecht 3. 
C-csoport: AS Roma–Qarabag 
1–0 (0–0), Chelsea–Atlético 
Madrid 1–1 (0–0). A csoport 
végeredménye: 1. Roma 11 
pont, 2. Chelsea 11, 3. Atlético 
7, 4. Qarabag 2.
D-csoport: Olimpiakosz Pi-
reusz–Juventus 0–2 (0–1), 
FC Barcelona–Sporting 2–0 
(0–0). A csoport végeredmé-
nye: 1. Barcelona 14 pont, 2. 
Juventus 11, 3. Sporting 7, 4. 
Olimpiakosz 1.
A kvartettek első két helye-
zettje jutott a nyolcaddöntőbe, 
míg a harmadikok átkerültek 
az Európa Liga kieséses szaka-
szába. Pontazonosság esetén 
az egymás elleni eredmények 
rangsorolnak.

Téli olimpia 
Oroszország nélkül  

A Nemzetközi Olimpiai 
Bizottság felfüggesztette 
az Orosz Olimpiai Bizottság 
tagságát, így az orosz 
sportolók orosz zászló alatt 
nem versenyezhetnek a 
pjongcsangi téli olimpián. 
Az ötkarikás szervezet az 
elmúlt bő egy hónapban több 
mint húsz orosz versenyzőt 
(bobost, szkeletonost, 
sífutót, gyorskorcsolyázót 
és sílövőt) tiltott el örökre 
és semmisítette meg 
szocsi eredményeiket 
doppingvétség miatt. 
2014-ben az oroszok 33 
érmet szereztek, de 11-től 
már megfosztották őket. 
Az eltiltások hátterében a 
Nemzetközi Doppingellenes 
Ügynökség (WADA) 
által megbízott kanadai 
jogászprofesszor, Richard 
McLaren vezette független 
vizsgálóbizottság jelentése 
áll, amely az oroszok 
államilag támogatott, 
rendszerszintű doppingolását 
tárta fel. A jelentés szerint 
az orosz doppingellenőrző 
szervek 2011 és 2015 között 
harminc sportágban mintegy 
ezer sportoló vizsgálati 
mintáját manipulálták, illetve 
pozitív teszteredményeket 
titkoltak el.




