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Az elmúlt napok ter-

mészetesen a sífutó 

pályán teltek Lőrincz-

Sára Tímea számára 

a Pjongcsangban zaj-

ló téli olimpián. A fel-

készülés fontos része 

megfigyelni a terepet, 

a kanyarokat, emelke-

dőket, amelyek kihí-

vást jelenthetnek, ami-

kor majd élesben is 

sízni kell.

Ugyanakkor nemcsak ver-
senyre készülő sportoló-
ként, hanem a csapattár-

sak segítőjeként is szerepet vál-
lalt. A pálya széléről szurkolt, és 
készültségben volt, hogy ha eset-
leg egy léc törik, vagy egy bo-
tot cserélni kell, akkor ez azon-
nal megoldódjon. Tímea szá-
mára ma jön az első igazi kihí-
vás, a klasszikus stílusú sprint-
verseny.

„Évekig folyik a kemény mun-
ka, sok edzés, és mindez egy 
célért: lehetőségem legyen ar-
ra, hogy az olimpián szerepel-

jek. Az egész felkészülés alatt 
csak ez a gondolat jár a spor-
toló fejében, ez a cél, amiért 
kell és érdemes dolgozni. Ezért 
a lehetőségért. Nincs olyan 
edzés, ahol ez ne jutna eszem-
be” – fogalmazott a 25 éves 
gyergyószentmiklósi sífutó. 

Hozzátette, leírhatatlan érzés, 
hogy részt vehetett az ötkarikás 
esemény megnyitóján. „Nem is 
a show, ami lenyűgöz, hanem, 
hogy más nemzetek sportolói-
val együtt felvonulhatok, és kép-
viselhetem az országot. Miköz-

ben ez zajlik, és csodálva nézem 
a szép műsort, néhány pillanatig 
újraélem mindazokat a nehéz-
ségeket, fájdalmat, amin át kel-
lett mennem, hogy itt lehessek” 
– vázolta a Gyergyói Hírlapnak a 
Gyergyószentmiklósi Sportisko-
lánál nevelődött sífutó, Lőrincz-
Sára Tímea. 

Ekkor szurkolhatunk

A sífutó nők klasszikus stílu-
sú sprintversenye dél-koreai idő 
szerint 17.30-kor, azaz románi-

ai idő szerint 10.30-kor kezdődik 
a kvalifikációs futammal. A nők 
mezőnyében 74 benevező szere-
pel, a kvalifikácóból az első 30 
jut tovább. Őket öt negyeddöntős 
futamba sorolják be. Ezek közül 
az első 13 órakor rajtol, majd öt-
percenként indul egymás után a 
következő négy futam. 

A két elődöntő 13.55-kor és 
14.00-kor startol, míg az arany-
éremért zajló végső futamot 
14.25-kor indítják. 

GERGELY IMRE

Felkészülési mérkőzésnek 
is tekinthető a mai Brassói 
Corona–Gyergyószentmiklósi 
Progym összecsapás. Ez lesz az 
alapszakasz zárómeccse a pi-
ros-fehérek számára, akik az 
eredménytől függetlenül a rang-
sor harmadik helyéről várhatják 
az elődöntőt.

„Gyakorolni megyünk Brassó-
ba, hiszen ez lesz a főpróba az 
elődöntő előtt. Győzni akarunk, 

mert ha nincs is tétje a mérkő-
zésnek, úgy akarunk teljesíteni, 
ahogy majd az elődöntőben kell” 
– fogalmazott érdeklődésünkre 
Sándor Székely Ottó, a Progym 
menedzsere. 

A Corona számára sem je-
lent igazi tétmeccset a ma 
18.30-kor Brassóban kezdő-
dő összecsapás, hiszen ha a 
Progym most győz is, a továb-
bi bepótlásra váró 5 mérkő-

zésén biztosan szerez annyi 
pontot, amennyi az alapsza-
kasz második helyéhez elég. 
(A Corona mostantól hét napon 
belül hat mérkőzést játszik. A 
Progym elleni találkozót köve-
tően csütörtökön és pénteken 
a Galaci Dunărea otthonában, 
majd szombaton és vasárnap 
a Sportul ellen hazai jégen, és 
végül hétfőn, 19-én a Steauával 
szintén Brassóban.)

Eljött az első versenyszám napja a gyergyói sífutó számra

Tímea ma rajthoz áll

Pepene Paul sífutó, Szuhorang tigris és Sára Tímea Pjongcsangban

Téli Olimpia 
a képernyőn
A 23. Téli Olimpiai mai, illetve 
holnap hajnali tévéközvetítése-
inek műsora.
8.00: Alpesi sí, férfi kombiná-
ció, műlesiklás (Eurosport 1, 
M4 Sport)
9.30: Női jégkorong, csoport-
mérkőzés (Eurosport 2)
10.30: Sífutás, női, férfi klasz-
szikus sprint (Eurosport 1, M4 
Sport, TVR HD)
11.45: Gyorskorcsolya, női 500 
m (Eurosport 1)
12.30: Szánkó, női egyéni 
(Eurosport 1, M4 Sport, TVR 3)
3.30: hódeszka, férfi félcső 
(Eurosport 1)
5.10: női jégkorong: Svédor-
szág–Svájc (Eurosport 1)
6.45: alpesi sí, női műlesiklás 
(Eurosport 1, M4 Sport, TVR
9.40: női jégkorong: Korea–Ja-
pán (Eurosport 1)

Ellenfélválasztás az 
Erste Ligában
Az Erste Ligában az alsóhá-
zi középszakaszt a Corona 
nyerte miután pénteken 
Brassóban 3–1-re, vasárnap 
Cskszeredában 4–2-re ver-
te a Sportklubot. Ennek ke-
vés jelentősége volt, hiszen a 
felsőház legjobb három csa-
pata ugyanis az összetett-
ben elért helyének sorrend-
jében választhatott tegnap 
az alsóházból továbbjutott 
négy alakulat közül. A Bras-
sói Corona az Újpestet, míg 
a közvetlenül mögötte végző 
Csíkszeredai Sportklub a Du-
naújvárosi Acélbikákat kap-
ta ellenfélnek. Az első helyet 
a DVTK Jegesmedvéktől Mis-
kolcon „elhappoló” Budapes-
ti MAC kezdte a választást és 
a Ferencváros mellett dön-
tött, „meghagyva” a címvédő 
miskolciaknak a rájátszás-
ba jutást utolsóként, a bécsi 
Vienna Capitals vendégeként 
vasárnap aratott 3–2-es győ-
zelmével kiharcoló Székesfe-
hérvári Titánokat. A Dunaúj-
városi Acélbikák a csíkiakat 
választotta. Az Újpest érte-
lemszerűen azt kapta, akit 
a többiek meghagytak ne-
ki, ezért nem véletlen, hogy a 
középszakaszt veretlenül tel-
jesítő barcaságiakkal kell far-
kasszemet néznie.  A negyed-
döntő február 20-án kezdő-
dik az erdélyi csapatok ide-
genbeli szereplésével.

A Szeged ismét 
legyőzte a Löwent
A MOL-Pick Szeged nagy 
meglepetésre vasárnap es-
te két góllal győzött a német 
bajnok Rhein-Neckar Löwen 
otthonában a férfi kézilabda 
Bajnokok Ligája csoportköré-
nek 11., idei első fordulójában. 
A Szeged 2015 és 2017 márci-
usában is nyert a Löwen ven-
dégeként a BL-ben. Férfi kézi-
labda BL, A csoport: Rhein-
Neckar Löwen–MOL-Pick 
Szeged 35–37 (17–15). A cso-
port állása: 1. Vardar Szkopje 
18 pont, 2. Nantes 17, 3. Bar-
celona 14, 4. Löwen 12, 5. Sze-
ged 11, 6. Orlen Wisla Plock 6 
(295–317), 7. IFK Kristianstad 
6 (278–333), 8. PPD Zagreb 
4. A Szeged vasárnap a cím-
védő macedón Vardar Szkop-
je otthonában folytatja sze-
replését a BL középdöntő-
jében.

Brassóban játszik a Progym

Legutóbb 3–3 volt az eredmény a rendes játékidőben
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Gólzápor Remetén

14 gólt láthatott a gyergyó-
remetei közönség vasár-
nap este, amikor a házigaz-
da Kereszthegy a Bodzavá-
sári (Buzău) Fortius csapa-
tával csapott össze. Egyet-
len, de kellemetlen szépség-
hiba, hogy a vendégek kettő-
vel többet lőttek, mint a há-
zigazdák. 
Izgalmas, fordulatos volt 
mind a két játékrész, a szü-
netben 5–3-ra vezetett a 
Fortius. A Kereszthegy innen 
kétszer is felzárkózott egyet-
len gólra, 4–5 és 6–7 is volt 
az állás, de végül a vendég-
csapaté volt az utolsó szó. 
6–8 lett a végeredmény. 
„Sok gólt rúgunk, de nem tu-
dunk örülni neki, ha az ellen-
felek kettővel többet rúgnak 
a mi kapunkba. Remélem, 
megfordul egyszer ez a hely-
zet” – fogalmazott Pál Nán-
dor, a Kereszthegy vezető-
je. Tény, az eredmények azt 
tükrözik, támadásban igen-
csak jól teljesít az együttes. A 
mostani meccset megelőző-
en a Buzău-i Luceafărulnak 
6-ot, a kupameccsen pedig 
az Inter Gyergyónak 7-et (a 
büntetőknél újabb hármat) 
rúgtak a remeteiek, de rend-
re alulmaradtak. Védekezés-
ben javulniuk kell. 
Gyergyóremetei Kereszt-
hegy–Buzău-i Fortius 6–8. 
A házigazdák gólszerzői: 
Doltea Cătălin 3, Báint Pé-
ter, Sándor Levente és Pé-
ter Csaba.




