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

je teljesen reálisan tükrözte az 
eredményt. Az első harmad-
ban inkább a Progym felé dőlt 
a mérleg, és Barabás már az 
5. percben megszerezte a ve-
zetést a piros-fehéreknek. Még 
kimaradt néhány gyergyói hely-
zet, növelhette volna előnyét a 
házigazda, de ezek kimarad-
tak. Ellenben a másik oldalon 
a harmad végén Moldován és a 
kék-fehérek újonnan érkezett 
orosz légiósa, Golovinov góljai-
val másfél perc alatt fordított a 
Sportklub. A második harmad-
ban Moldován emberelőnyös ta-
lálatával már két góllal vezettek 
a vendégek, sőt lehetett volna 
három is a különbség, de Fabus 
kihagyott egy büntetőlövést.

A kétgólos előny nem sokat 
jelent a jégkorongban, ez be-
bizonyosodott, mikor Novak 
kétszer is mattolta Ruczujt, és 
ezzel kiegyenlített a Progym. 
Az utolsó húsz percben mind-
két kapus megőrizte érintet-
lenül a ketrecét. A viszonylag 
kevés gólra magyarázat, hogy 
mindkét csapat nagyon rosz-
szul teljesített emberelőnyben, 
a Sportklub egyet használt ki, 
Progym pedig egyet sem, mi-
közben a vendégektől hétszer, 
a házgazdáktól nyolcszor ál-
lítottak ki játékost két perc-
re. A hatvan perc lejártával 
3–3 állt az eredményjelzőn, a 
hosszabbítás sem hozott dön-
tést, jöhettek a büntetők. Hét-
hét rávezetés után dőlt el a 
párharc. A Progym kapujá-
ban Szakács remekül hárí-

totta a rávezetéseket, ahogy a 
meccs folyamán is nagyszerű-
en védett, a Sportklub edzője 
azonban két bekapott büntető 
után lecserélte Ruczujt, Onodi 
pedig a hetedik körig verhe-
tetlen volt. A gyergyóiaknál 
Novak és Kaszkov, a csíkiak-
nál Taratuhin és Fabus talált 
be, majd a mindent eldöntő kí-
sérletet Kaszkov értékesítette.

A Progym így ebben az idény-
ben először diadalmaskodott a 
Sportklubbal szemben. Négy 
meccsen a Sportklub rendes 
játékidőben, egyen hosszabbí-
tásban nyert. 

Gy e rg y ósz e nt m i k ló -
si Progym–Csíkszeredai 
Sportklub 4–3 – szétlövés 
után (1–2, 2–1, 0–0, 0–0, 1–0). 
Gólszerzők: Vaclav Novak (35. 
és 38. perc), Barabás Sándor 
László (5.) és Danil Kaskov 
( g yőztes büntető.) ,  i l letve 
Moldován Ervin (18. és 34.), 
Alexander Golovinov (19.). Bün-
tetőpercek: 14–16. Játékveze-
tők: Csomortáni Zsolt és Sikó 
Levente, illetve Crisan Hunor 
és Rédai Botond.

GERGELY IMRE

Hazai siker született a székely hokirangadón

A szétlövés döntött

Szakács volt a Progym hőse. Hat büntetőlövést védett a meccsen

Újabb orosz játékos érkezik 
a Csíkszeredai Sportklub jég-
korongcsapatához Alexander 
Golovin személyében, aki Ma-
xim Potapovot fogja helyettesíte-
ni – tájékoztatott a klub. Potapov 
még a múlt heti, Brassói Corona 
elleni meccsen szenvedett kulcs-
csonttörést, és hosszabb ideig 
nem tud a csapat rendelkezésé-
re állni. Felépüléséig másodedzői 
feladatokat lát el a kék-fehér ala-
kulatnál. A 34 esztendős, 88 kg 
súlyú és 194 cm magas Alexan-
der Golovin kazahsztáni szü-
letésű, orosz, illetve kazah 

állampolgársággal is rendelke-
zik. Volt U18-as világbajnok az 
orosz válogatottal, de orosz baj-
noki címet is nyert, 2001-ben pe-
dig az NHL-ben szereplő Chicago 
Blackhawks draftolta. Számos, 
KHL-ben játszó orosz csapat-
ban megfordult karrierje során, 
így Omszkban, Szentpétervá-
ron, Novokuznyeckben, Jeka-
tyerinburgban is szerepelt, míg 
a legutóbbi években a VHL-ben, 
illetve az Ázsia Ligában hoki-
zott. A sportoló már megérke-
zett, és tegnap este játszott is a 
Sportklub színeiben.

Golovin váltja Potapovot

Kesztyűt, sálat, sapkát lehet dobálni

Macik helyett sálakat, kesztyűket és sapkákat lehet a jégre do-
bálni szombaton a Vákár Lajos Műjégpályán, a 18 órától kezdődő 
Csíkszeredai Sportklub–MAC Budapest jégkorong Erste Liga-ta-
lálkozó első hazai góljánál. A Csíkszeredai Sportklub most a Har-
gita megyei gyermekvédelem hátrányos helyzetű fiataljain igyek-
szik segíteni a szurkolók közreműködésével. A klub tájékoztatása 
szerint a Hargita Megyei Gyermekvédelmi és Szociális Igazgató-
sággal történt egyeztetés nyomán további meleg ruhákat is lehet 
adományozni ebből az alkalomból: felsőket, pulóvereket, nadrá-
gokat, kabátokat stb. Ezeket az adományokat a mérkőzés előtt a 
szurkolói bejáratnál lehet leadni, ahol a gyermekvédelem egyik 
autója is lesz. Fontos tudni, hogy a gyermekvédelem 4-22 éves 
gyerekek és fiatalok számára ajánlja a ruhaneműket, de leginkább 
az „idősebbek” szenvednek hiányt meleg ruhákból. Ugyanakkor 
a Csíkszeredai Sportklub Szurkolók Egyesülete is karitatív akciót 
szervez, a Xántus János Általános Iskola erdőalji tanintézménye 
számára, nekik tanszereket lehet adományozni.

Pjongcsangban Oroszország nem indulhat

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság felfüggesztette az Orosz Olim-
piai Bizottság tagságát, így az orosz sportolók orosz zászló alatt 
nem versenyezhetnek a pjongcsangi téli olimpián. Az ötkari-
kás szervezet az elmúlt bő egy hónapban több mint húsz orosz 
versenyzőt (bobost, szkeletonost, sífutót, gyorskorcsolyázót és 
sílövőt) tiltott el örökre, és semmisítette meg szocsi eredményei-
ket doppingvétség miatt. 2014-ben az oroszok 33 érmet szerez-
tek, 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 támo-
gatott, rendszerszintű doppingolását tárta fel. A jelentés szerint 
az orosz doppingellenőrző szervek 2011 és 2015 között harminc 
sportágban mintegy ezer sportoló vizsgálati mintáját manipulál-
ták, illetve pozitív teszteredményeket titkoltak el.

Űrből érkezik a korong a KHL-döntőre

Űrben járt koronggal játszanak majd az orosz bázisú profi jégko-
rongliga (KHL) áprilisi döntőjében. A jégkorongblog internetes 
szaklap beszámolója szerint a KHL így ünnepli a jubileumi, tizedik 
szezonjának fináléját. Április 14-én, a Gagarin-kupa-döntő első 
összecsapásán azt a pakkot dobják majd be, amely megjárta a vi-
lágűrt a TPK Szojuz MSZ-07 űrhajó fedélzetén.

Szász Kincső Románia-kupa győztes
Újabb jó eredményt ért el Szász Kincső (középen) csíkszeredai fallab-
dázó. A Kovászna Squash SKE szervezte első ifjúsági Románia-kupa 
fallabdaversenyen, amelyre a csíkszeredai Transylvanian Tennis & Squash 
Clubban került sor, Szász Kincső a tizenkilenc év alatti lányok kategóriá-
jában első helyezést ért el, a háromszéki Szabó Nikole és a bukaresti Ale-
xandra Marcu előtt. A Transylvanian Tennis&Squash Club másik verseny-
zője, Sárig Márton a tizenhárom év alatti fiúk versenyében második lett, 
Bíró Bence pedig korosztályában negyedik helyet szerzett.
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Legyőzte a spanyolokat ked-
den este a román válogatott 
a németországi női kézilab-
da-vi lágbajnokságon, ezzel 
biztosította továbbjutását az 
A-csoportból, amelynek első 
helyén áll. A román csapat-
ból, amelyet a győriek spanyol 
edzője, Ambros Martín vezetett 
győzelemre honfitársai ellen, 
Cristina Neagu 8 gólt szerzett a 
mérkőzésen. Eredmények, cso-
portkör, 3. forduló: 

A-csoport, Trier: Romá-
nia–Spanyolország 19–17 
(9–7), Franciaország–Paraguay 
35–13 (14–10), Szlovénia–An-
gola 32–25 (15–15). Az állás: 
1. Románia 6 pont, 2. Francia-
ország 4 (84–56), 3. Spanyolor-
szág 4 (77–58), 4. Szlovénia 4 

(84–79), 5. Angola 0 (68–86), 6. 
Paraguay 0 (45–96)

B-csoport,  Biet igheim-
Bissi ngen:  Nor vég ia–Len-
g yelország 35 –20 (18 –11) , 
Svédország–Csehország 36–
32 (16–18), Magyarország–
Argentína 33–15 (18–7). Az 
állás: 1. Norvégia 6 pont, 2. 
Csehország 4 (89–83), 3. Svéd-
ország 4 (91–87), 4. Magyaror-
szág 2 (77–70), 5. Lengyelország 
2 (78–94), 6. Argentína 0.

C-csoport, Oldenburg: Dá-
nia–Tunézia 37–19 (15–6), Orosz-
ország–Brazília 24–16 (14–7), 
Japán–Montenegró 29–28 (12–
15). Az állás: 1. Oroszország 6 
pont, 2. Dánia 4, 3. Brazília 3 (67–
74), 4. Japán 3 (75–88), 5. Monte-
negró 2, 6. Tunézia 0. 

A magyar csapat ma 15 órától 
Lengyelország ellen lép pályá-
ra, a román válogatott ellenfele 
pedig ma 19 órától Angola lesz.

Románia már továbbjutott

Cristina Neagu 8 gólt dobott

Inkább küzdelmes, mint magas színvonalú 

mérkőzésen, telt ház előtt, hosszabbítás és 

büntetőlövések után a Progym nyerte a székely 

hokirangadót szerda este. Mondhatni az a csa-

pat nyert, amely jobban bírta idegekkel.
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