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A román bajnokság alap-
szakaszát utcahosszal 
vezeti a Sportklub, szinte 

biztosan megnyeri a bajnokság-
nak ezt a részét.

Az Erste Ligában az ötödik 
helyen áll a csíki együttes, az 
első négy közé kerülése az Új-
pest eredményeitől is függ. Az 
50 pontot összesítő, jelenleg 
negyedik helyen álló újpestiek 
ma este Dunaújvárosban lép-
nek jégre, vasárnap este pe-
dig hazai pályán játszanak 
a Fehérvári Titánok ellen. A 
Csíkszeredai Sportklubnak 49 
pontja van, az ötödik helyen áll, 
de csak egy meccse van: szom-
baton 18.00 órától a Ferenc-
város ellen. Ahhoz, hogy az 

utolsó, felsőházat érő negyedik 
helyen végezzen – pontszám-
ban be kell érnie az Újpestet, 
velük szemben jobb az egymás 
elleni eredmény.

Íme, az Erste Liga alapsza-
kasza utolsó mérkőzéseinek 
műsora.

Ma:  Brassói Corona–Fe-
rencváros (18.30 óra), Vienna 
Capitals II. csapata–Fehérvá-
ri Titánok (18.30), Dunaújvárosi 
Acélbikák–Újpesti TE (19.00) és 
Budapesti MAC–Miskolc DVTK 
Jegesmedvék (20.00).

Holnap:  Cs íks zereda i  
Sportklub–Ferencváros (18.00).

Vasárnap: Miskolc–Duna-
újváros (19.00) és Újpest–Titá-
nok (19.30).

Hétfő (január 15.): MAC–
Vienna II. (21.00).

Az Erste Liga alapszakasz-
ban a kilenc csapat két teljes 
kört játszik oda–visszavágós 
rendszerben, ami 32 mérkő-
zést jelent. Ezután az egykörös 
középszakaszban felső- és al-
sóházra oszlik a mezőny, felül 
négy, alul öt együttessel, s a se-
reghajtó számára ezt követően 

véget ér az idény. A négy nyert 
mérkőzésig tartó negyeddöntő-
ben az elmúlt idényhez hason-
lóan idén is választhat magának 
ellenfelet a felsőház első három 
helyezettje.

Bónuszpontok a középszakaszban

A középszakaszban a csapa-
tok bónuszpontokat kapnak, a 

felsőházban 4–2–1–0, az alsó-
házban pedig 4–2–1–0–0 rend-
szerben. Az alapszakasz első 
és ötödik helyezettje 4, a máso-
dik és hatodik helyezett csapat 
2, a harmadik és hetedik pe-
dig 1 bónuszponttal kezdi a kö-
zépszakaszt. Az alapszakasz 
4, 8. és 9. helyen végzett csa-
patai 0 ponttal kezdik a közép-
szakaszt.

Befejeződik a jégkorong Erste Liga alapszakasza

Hazai pályán játszik a Sportklub

A Csíkszeredai Sportklub tegnapi edzésén. Taktikai eligazítás a gyakorlatok között

Ma este a Dunărea Galaţi, holnap este pedig a 

Ferencváros együttesét fogadja a Csíkszeredai 

Sportklub jégkorongcsapata. A ma esti mérkő-

zés a román bajnokságba, a holnap esti pedig az 

Erste Liga alapszakaszába számít.

Hely/CsapatMeccsGy3pGy2pV1pV0pGólkülönbségPont

1. Miskolci Jegesmedvék3024222117–4978

2. Budapesti MAC3018138122–7859

3. Dunaújváros3019––11109–8457

4. Újpesti TE30144–12100–8550

5. Csíkszeredai Sportklub31142312106–9949

6. Ferencváros3011221599–11539

7. Brassói Corona319241680–9535

8. Fehérvári Titánok308421689–11734

9. Vienna Capitals II.301122649–1497

Erste Liga/Az állás

Bukarest mellett, az otopeni-i 
Ţiriac Arénában rendezték 
meg az elmúlt napokban azt az 
EduSport Trophy nemzetközi 
műkorcsolya-versenyt, amelyen 
a romániai sportolók mellett tö-
rök, bolgár, olasz, német és 
angliai műkorcsolyázók is rajt-

hoz álltak. Székelyföldről Bo-
gyó Löffler Mária edzőnő és hat 
tanítványa vett részt a rangos 
viadalon. A legjobb eredmény 
Karda Oszkár nevéhez fűződik, 
a Felcsík SK sportolója a máso-
dik lett a Cubs-korosztályban. 
Szintén ebben a korosztályban 

Bere Zólya a 14. helyen végzett. 
Az ifjúsági lányok versenyében 
Andrea Ureche negyedik lett, 
a Novice A-kategóriában pedig 
Ráduly Réka a 7., Bere Larissza 
a 8., Antal Bernadett a 11. he-
lyen zárt. Ők mind a Csíkszere-
da ISK műkorcsolyázói.

S z ű k  e g y  h ó n a p p a l  a  
phjongcshangi téli olimpia rajt-
ja előtt ötkarikás főpróbát tart 
a magyar rövidpályás gyors-
korcsolya válogatott a mától 
vasárnapig tartó drezdai Eu-
rópa-bajnokságon. Magyar szí-
nekben a nőknél Jászapáti Petra, 
Bácskai Sára Luca és Kónya Zsó-

fia szerepel egyéniben, Kesz-
ler Andrea és Heidum Bernadett 
csak váltóban indul, míg a férfi-
aknál Knoch Viktor, Burján Csa-
ba és az amerikai születésű 
Krueger Cole lesz az egyéni in-
duló, a magyarok két legjobb-
ja, Liu Shaolin Sándor és öccse, 
Liu Shaoang pedig a stafétában 

kap helyet. A drezdai kontinens-
bajnokságon ma a selejtezőket 
rendezik, szombaton és vasár-
nap a döntőkre kerül sor. Tavaly 
a torinói Eb-n egy arany- és hat 
ezüstérmet nyertek a magya-
rok. Romániát a tervek szerint 
Albert Júlia és Tímár Ádám fog-
ja képviselni.

Elkészítették az ausztrál 
nemzetközi teniszbajnokság, 
az Australian Open sorsolá-
sát. A férfiaknál Fucsovics Már-
ton a moldovai Radu Albottal, 
míg a nőknél Babos Tímea a 
10. kiemelt amerikai CoCo 
Vandeweghével találkozik az 
első fordulóban.

Az e lső  k iemelt  román 
Simona Halep a hazai közön-
ség fiatal reménységével, a 17 

esztendős Destanee Aiava el-
len kezd. A további főtáblás ro-
mán teniszezők első fordulóbeli 
műsora: Sorana Cîrstea–Zarina 
Dias (kazah),  Irina Begu–
Jekatyerina Makarova (orosz), 
Mihaela Buzărnescu–Caroline 
Wozniacki (dániai), Monica 
Niculescu–Mona Barthel (né-
met), Ana Bogdan–Kristina 
Mladenovic (francia) és Mari-
us Copil–Gilles Simon (francia).

Csíki műkorcsolyázók a Ţiriac Arénában

Olimpiai főpróba Drezdában

Babos sorsolása nehéz, Halep tini ellen kezd

Újabb meccset nyert az U18-as hokicsapat

Második idei magyarországi mérkőzésén is nyerni tudott a Csík-
szeredai ISK Magyarországon. A magyar korosztályos bajnokság 
alapszakaszában Györgypál Tamás és Janovits Endre edzők szé-
kelyföldi csapata a második mérkőzésen is Debrecenben lépett 
jégre, és újra kétgólos győzelmet aratott. Az eredmény: Debre-
ceni HK–Csíkszeredai ISK 2–4 (0–0, 2–2, 0–2). A vendég-
csapat gólszerzői: Karda Előd Márton és Eduard Casaneanu 2-2. 
Az ISK egy nappal korábban 2–0-ra győzte le a Debrecent. A csík-
szeredai együttes jelenleg a 3. helyen áll a 13 csapatos bajnokság 
alapszakaszában. Az ISK eddig 14 mérkőzést játszott, és ebből 
13-at megnyert.

Előnyben a DVTK a Visegrád-kupán

A magyar bajnoki címvédő Miskolci DVTK Jegesmedvék jégko-
rongcsapata 4–2-re legyőzte a vendég szlovák HK Nitrát az első 
alkalommal kiírt Visegrád–kupa döntőjének első mérkőzésén. 
Eredmény, döntő, 1. mérkőzés DVTK Jegesmedvék–HK 
Nitra (szlovák) 4–2 (2–1, 2–1, 0–0). Gólszerzők: Kulmala (5. 
és 15. perc), Galanisz (38.) és Sakaris (39.), illetve Macik (7.) és 
Paulovic (21.). A visszavágót január 23-án rendezik Nyitrán.
A Visegrád Kupában a DVTK és a HK Nitra mellett a Fehérvár AV19, 
az Újpest, a Budapesti MAC, a HK Poprad, a Nové Zámky (Érsekúj-
vár), valamint a Zilina (Zsolna) indult.

Wierer nyerte a hosszú próbát

A németországi Ruhpoldingban folytatódott a sílövők világku-
pa-sorozata. A nők hosszú, 15 km-es versenyszámát az olasz 
Dorothea Wierer nyerte, a romániai biatlonisták a mezőny má-
sodik felében végeztek. Női egyéni, 15 km (102 induló): 1. 
Dorothea Wierer (olasz) 41:29.0 perc (0 büntetőperc), 2. Kajsa 
Makarainen (finn) 12.7 másodperc hátrány (1), 3. Rosanna Craw-
ford (kanadai) 21.2 mph (0), ... 72. Luminiţa Pișcoran (román) 
6:07.2 ph (3), ... 92. Tófalvi Éva (romániai) 7:37.8 ph (3). A további 
műsor. Ma: férfi 4 x 7.5 km-es váltó (15.30 óra). Szombat: női 4 x 
6 km-es váltó (15.30). Vasárnap: férfi tömegrajtos próba, 15 km 
(13.15) és női 12,5 km-es tömegrajtos próba (15.40). Minden ver-
senyszámot élőben közvetít az Eurosport.
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