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Nagyon nehéz feladat 

előtt áll a Csíkszere-

dai Sportklub: a csíki 

hokicsapat ma és hol-

nap este a címvédő Mis-

kolci DVTK Jegesmed-

vék együttesét fogadja 

a jégkorong Erste Liga 

elődöntőjében. A találko-

zók mindkét nap 19 óra-

kor kezdődnek a Vákár 

Lajos Műjégpályán.

Összesítésben 2:0-ás hát-
rányból várja a Sportklub a 
folytatást. A klub vezetősé-

ge szerint „élet–halál” mérkőzé-
sekre kell számítani, hiszen két 
vereség esetén véget ér az idény 
a csíkiak számára, de ha győz-
nének, maradna esély a döntőbe 
jutáshoz. Nem könnyű, de nem 
lehetetlen. A Sportklub mindkét 
miskolci meccsét elveszítette (6–
5 és 4–2), de mindkét találkozón 
voltak ígéretes percei.

Panaszt nyújtottak be

A Csíkszeredai Sportklub az 
első és a második miskolci mér-
kőzés után is panaszt nyújtott 
be a liga Fegyelmi Bizottságá-
hoz. Az első után Magosi Bá-
lint eltiltását kérték, miután a 
csíkiak csapatkapitányát, Papp 

Szabolcsot vette ki a játékból, 
kéztörést okozva neki. Sajnos, 
két-három hét kihagyás vár a 
hátvédre. A második meccs után 
Tóth Adrián Pjotr Szcsasztlivij 
ellen elkövetett lágyékszúrása 
miatt tettek panaszt a csíkiak. 
Az első eset miatt Magosi egy-
fordulós eltiltást kapott, a Tóth 
Adrián elleni panaszt viszont el-
utasították. A ma és holnap esti 
találkozókon a házigazdák nem 

számíthatnak a sérüléssel küsz-
ködő Papp Szabolcs és Rokaly 
Szilárd játékára.

„Saját hokinkat kell játszanunk”

Leo Gudas, a Sportklub 
vezetőedzője a két össze-
csapásról a következőket 
nyilatkozta: „Nagyon nehéz 
két meccs elé nézünk, hiszen a 
Miskolc egy kiváló csapat. Az el-

ső meccsen nagyon közel voltunk 
ahhoz, hogy akár meg is nyerjük 
azt, de a másodikban is megvol-
tak a lehetőségeink. Ezúttal is 
azzal a szándékkal állunk fel a 
jégre, hogy megnyerjük a mecs-
cset. Abból kell kiindulnunk, 
hogy mindkét meccsen jó játékot 
mutattunk, így sok változást nem 
tervezek eszközölni a csapaton. 
A saját hokinkat kell játsszuk, és 
annak is a legjobbját!”

Brassóban játszott a MAC

Tegnap késő este, lapzárta 
után fejeződött be a negyedik 
Brassói Corona–Budapesti MAC 
elődöntős mérkőzés a jégkorong 
Erste Ligában. A négy nyert mér-
kőzésig tartó párharcban, három 
összecsapás után a MAC össze-
sítésben 3:0-ra vezetett. A buda-
pestiek 4–0-ra, 5–3-ra és 3–1-re 
győztek az első három meccsen.

Csíkszeredában folytatódik a Sportklub–Jegesmedvék elődöntő a jégkorong Erste Ligában

Le szeretnék győzni a Jegesmedvéket

Fontos a taktika és a fegyelmezett játék. A csíkiak komolyan készültek a ma esti összecsapásra

KORÁBBI FELVÉTEL: GECSE NOÉMI

Meglepetéssel kezdődött a Har-
gita megyei labdarúgó-bajnokság. 
A román labdarúgó 4. Liga Hargi-
ta megyei csoportjának 16. fordu-
lójában a bajnokság felénél utolsó 
helyen álló Gyergyószentmiklósi 
VSK idegenben nyert, legyőzte az 
éllovas Székelykeresztúri Egyesü-
lés csapatát. Íme, az eredmények.

Székelykeresztúri Egye-
sülés–Gyergyószentmikló-
si VSK 2–3 (0–1). Gólszerzők: 
Bilibók Zoltán (84.) és Dézsi Csaba 
(88.), illetve Andrei Țepeș (3., 60. és 
71.). Tudósított: Lőrincz Attila.

Gyergyószárhegyi Bás-
tya–Székelyudvarhelyi 
Roseal 1-1 (0-1). Gólszerzők: 
Len Attila (60. perc, büntetőből), 
illetve Barta Miklós (42.). Tudósí-
tott: Somolyák István.

A Balánbányai  Bányász–
Maroshév íz i  Pro  Mureșu l  
mérkőzést elhalasztották, a 
Homoródalmási Homoród csapa-
ta pedig szabadnapos volt.

A következő forduló (márci-

us 17-18.) műsora: Maroshévíz–
Almás (szombat, 15.00 óra), 
Balánbánya–Szárhegy (szombat, 
15.00) és Gyergyói VSK–Udvarhelyi 
Roseal (vasárnap, 15.00). Kereszt-
úr csapata szabadnapos lesz.

Kikapott a listavezető a megyeiben
Hely/ CsapatMeccsGyDVGólkülönbségPont

1. Székelykeresztúr13110250–1233

2. Balánbánya1272329–2323

3. Maroshévíz1271441–1922

4. Udvarhelyi Roseal1335519–3514

5. Homoródalmás1241723–3113

6. Gyergyószentmiklós1331923–4910

7. Gyergyószárhegy1324719–3510

Az állás:

Sébastien Ogier nyerte a Mexikó-ralit, a világbajnoki 
sorozat harmadik versenyét. A tavaly az ötödik vb-
elsőségét begyűjtő francia pilóta a sikerével ismét 
az élre állt összetettben. Eredmény, Mexikó-rali: 1. 

Sébastien Ogier, Julien Ingrassia (francia/Ford Fi-
esta RS), 2. Dani Sordo, Carlos del Barrio (spanyol/
Hyundai i20), 3. Kris Meeke, Paul Nagle (brit, ír/
Citroën C3). Következik a Korzika-rali (április 6-8.).

Ogier győzött a Mexikó-ralin

Manchesterben játszik a Sevilla

Két mérkőzéssel folytatódik ma este a labdarúgó Bajnokok Ligája 
nyolcaddöntőjének visszavágója: a Manchester United a Sevilla gár-
dáját fogadja, míg az egygólos előnyben lévő Sahtar Donyeck az AS 
Romához látogat. Íme, a ma esti műsor: Manchester United (angol)–
Sevilla (spanyol) / az első mérkőzés eredménye: 0–0/ és AS Roma 
(olasz)–Sahtar Donyeck (ukrán) /1–2/. Egységes kezdési időpont: 
21.45 óra. A Manchester United–Sevilla találkozót a Pro TV és a Te-
lekom Sport 1 és az M4 Sport, a Roma–Sahtar összecsapást pedig a 
Telekom Sport 2 és a Look TV közvetíti élőben.

Nyertek az esélyesek a felsőházban

A CFR-hez és a Craiovához hasonlóan az FCSB is győzelemmel kezdte a 
román labdarúgó 1. Liga felsőházi rájátszását. Eredmények, 1. forduló.
Felsőház (1-6. helyek): FCSB–Viitorul Ovidiu 2–1 (2–0) / gól-
szerzők: Budescu (32. perc) és Momcilovic (39.), illetve Mladen 
(75.)/. Korábbi, már közölt eredmények: Kolozsvári CFR–Poli Iași 2–1 
és Craiovai U–Astra Giurgiu 1–0. Az állás: 1. CFR 33 pont, 2. FCSB 31, 
3. Craiova 29, 4. Viitorul 22, 5. Astra 22, 6. Iași 20.
Alsóház (7-14. helyek): FC Voluntari–Temesvári Poli 1–0 (0–0)/ 
g: Fl. Cernat (90.+4, büntetőből)/. Korábbi, már közölt eredmé-
nyek: Concordia Chiajna–Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK 1–1 és FC 
Botoșani–Bukaresti Juventus 0–0. A Bukaresti Dinamo–Medgyesi 
Gaz Metan mérkőzés lapzárta után fejeződött be. 
A következő forduló (március 16-19.) műsora: Bukaresti Juventus–
Temesvár (péntek, 18.00 óra), Viitorul–Craiova (20.45), Medgyes–
Chiajna (szombat, 18.00), Botoșani–Dinamo (szombat, 20.45), Iași–
Astra (vasárnap, 18.00), Kolozsvár–FCSB (vasárnap, 20.45) és Sepsi 
OSK–Voluntari (hétfő, 20.45). A mérkőzéseket a Look TV, a Digi Sport 
és Telekom Sport közvetíti élőben.




