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A Progym a sportminisztériumhoz fordult a bajnoki jégkorong-elődöntő késlekedése miatt

Panasszá érett az időpontvita
Belelendült a Dinamo

A felsőházból kirostálódott Dinamo 
labdarúgócsapata 3-0-s hazai győ-
zelemmel kezdte az élvonalbeli lab-
darúgó-bajnokság rájátszását az 
alsóházban. Ellenfele hétfő este a 
Medgyes volt, amely emiatt 8 pont-
tal a kiesést jelentő hetedik helyen 
maradt a playout összetettjében, 
miközben a bukaresti piros-fehé-
rek 23 ponttal az élre álltak. Az el-
ső forduló után Botoșani (21 pont), 
Voluntari (17), Chiajna (15), Temes-
vári ACS Poli (14) és Sepsiszent-
györgyi Sepsi OSK (11) a sorrend a 
2–6. helyeken, míg a 7 pontnál já-
ró Bukaresti Juventus változatlanul 
sereghajtó a mezőnyben.

Oktatott a Szeben

A Nagyszeben férfi kosárlabda-
csapata 105:49-re verte meg Ma-
rosvásárhelyen a pénzügyi prob-
lémák miatt „szétesett” Maros KK 
együttesét az élvonalbeli bajnok-
ság 20. fordulójában. Ugyancsak 
hétfő este nyert Temesváron, a BC 
ellen 79:73-ra a Galac, miközben a 
Nagyváradi VSK hazai környezet-
ben verte 85:81-re a Pitești gárdá-
ját. Mindezek után az alapszakasz-
ban a Szeben 36 ponttal vezet a Te-
mesvári BC (34), a Kolozsvári U-BT 
(34), a Nagyvárad (34), a Steaua 
(32) és a Pitești előtt.

Négy éremre pályáznak 
a súlyemelők
Négy éremre pályázik Románia 
Súlyemelő-szövetsége a hazai ren-
dezésű Európa-bajnokságon. Nicu 
Vlad, a sportszervezet elnöke az 
Agerpresnek elmondta: a maximá-
lisan nevezhető nyolc férfi és nyolc 
női versenyzővel vesznek majd 
részt a március 26. és április else-
je között esedékes seregszemlén, 
amelyre összesen 35 ország mint-
egy 250 sportolóját várják. A konti-
nensviadal rendezési jogát Albánia 
visszalépése miatt kapták meg, és 
az izvorani-i sportcsarnokban szer-
vezik meg.

Venus Williams nyerte 
a testvércsatát
Venus Williams 6:3, 6:4-re legyőzte 
húgát, Serena Williamset az Indian 
Wells-i tenisztorna női versenyének 
harmadik fordulójában. A 23-szoros 
Grand Slam-tornagyőztes Serena, 
mint ismeretes, 14 hónap „szülési 
szabadság” után tért vissza a ver-
senypályára.

Elnézést kért 
Szavvidisz
Közleményben kért tegnap elné-
zést Ivan Szavvidisz, a PAOK lab-
darúgóklubjának tulajdonosa, ami-
ért csapata Athéni AEK elleni baj-
noki mérkőzésén pisztollyal az öv-
tartójában rohant be a pályára 
számonkérni egy bírói döntést. Az 
orosz üzletember hangsúlyozta, 
hogy senkit sem akart fenyegetni, 
bántani vagy megtámadni, hanem 
a szurkolókat akarta megóvni egy 
esetleges provokációtól. Közölte, 
hirtelen reakcióját a görög élvonal-
beli bajnokság elmúlt időszakának 
negatív eseményei váltották ki, at-
tól tartott, hogy valami baj történ-
het a játékvezető által les miatt ér-
vénytelenített gól kapcsán. A talál-
kozó 90. percében történt inciden-
sek után, mint ismeretes, a mérkő-
zés félbeszakadt, majd a bíró utó-
lag megadta az 1-0-s PAOK veze-
tést jelentő gólt. A találkozó azon-
ban nem folytatódott, mivel az AEK 
már nem vállalta, hogy visszatérjen 
a pályára.

Ioana Bran sportminiszter
hez fordult tegnap a Gyergyó
szentmiklósi Progym vezetősége 

a román élvonalbeli férfi jégkorong
bajnokság elődöntője körüli herce
hurca kapcsán, és panaszt emel
tek, amiért szerintük a Román Jég
korongszövetség (FRHG) megszeg
te saját szabályzatát. A székelyföl
di együttes nehezményezi, hogy az 
FRHG számos levélváltás után sem 
tűzte ki a Brassói Corona elleni pár
harc új időpontjait.

A halasztásra, mint ismeretes, 
azért volt szükség, mert a barcasá
gi együttes március 3án bejutott az 
Erste Liga elődöntőjébe is, emiatt pe
dig egyazon időszakban kellett vol
na mindkét pontvadászatban játsza
nia. Az első mérkőzést mindkét so
rozatban március 7én kellett volna 
rendezni, és bár már előfordult, hogy 
a brassóiak ugyanazon napon mind
két sorozatban játszottak, azok nem 
voltak ilyen jelentős összecsapások. 
A Román Jégkorongszövetség er
re nem volt felkészülve, így március 
5én egy átiratot küldött a románi
ai elődöntő érintettjeinek – a másik 
ágon az ugyancsak Erste Ligaelő
döntős Csíkszeredai Sportklub a 
Steauával játszik –, hogy egyezze
nek meg egymás között a mérkőzé
sek új időpontjáról. Megjegyezték, 
ha nincs konszenzus, ők jelölik ki a 
dátumokat.

Eredménytelen egyeztetés

A további fejleményeket már Kopacz 
Zoltán, a Progym elnöke sorolta. Tájé
koztatása szerint várták a Brassó je
lentkezését, hiszen az alapszakasz
ban jobb helyezést elért csapatként 
neki kell az első két találkozót meg
rendeznie. Javaslatot azonban nem 
kaptak a barcaságiaktól, csak egy le
vél érkezett Emilian Cernica brassói 
klubvezetőtől, amiben annyit közöl, 
hogy nem tud semmilyen új időpon
tot megjelölni.

Ezt követően a Progym vezetői kö
zölték Cernicával: elfogadják, hogy 
az eredeti időpontokon a Corona nem 
tud játszani, ugyanakkor javasol
ják, hogy az Erste Ligaelődöntő első 
négy mérkőzését követően március 
14én sor kerüljön az első Corona–
Progym meccsre. Közölték azt is, 
hogy a Progym számára nagyon fon
tos lenne, hogy a bajnokság márci
us 31ig befejeződjön, mivel több lé
giósának akkor jár le a romániai tar
tózkodási engedélye. Egyben – mint
egy cserébe a halasztás elfogadásá
ért – kérték, a Corona adjon enge
délyt arra, hogy Nagy Csaba is sze
repelhessen az elődöntőben – mert 
a hátvéd decemberi hazaigazolásá
nak egyik feltételeként a Corona ki
kötötte, hogy ellenük ebben a szezon
ban nem játszhat. Cernicától minder
re nem kaptak választ.

Kapkodó szövetség

A Progym javaslataira március 6án 
az FRHG közölte: figyelembe veszik 
a Progym kérését az új időpontok 
megállapításakor, Nagy Csaba ügyé
ben viszont nem illetékesek. Ek
kor még új időpontot sem határoz

tak meg, így válaszul a Progym je
lezte: mivel sem a szövetség, sem 
az ellenfél nem jelölt meg más idő
pontot, a csapat az eredeti program 
szerint 7én meg fog jelenni Brassó
ban, készen arra, hogy összecsapjon 
a Coronával. Másnap délben, a terve
zett indulás előtt alig egy órával jött 
újabb levél a szövetségtől, melyben 
közlik, hogy az FRHG legfőbb dön
téshozó szerve új időpont megjelölé
se nélkül elhalasztotta a bajnokság 
folytatását. A Progym így végül nem 
utazott el Brassóba, de a gyergyóiak 

szerint a szervezet döntései ütköz
nek a saját szabályzatukkal.

„Normális esetben már döntősök 
lennénk” – vélekedett Kopacz. Kö
zölte: az FRHG és a bajnokság ver
senykiírása alapján, ha a két klub 
között nem született megegyezés, 
és az FRHG sem jelölt ki új időpon
tot, akkor természetszerűleg a csa
pat, amelyik nem volt hajlandó ját
szani, 50ra el kellett volna ve
szíteni a mérkőzéseket. Az FRHG 
azonban ezt nem léptette érvénybe. 
Kopacz a vezetőtanács összehívását 
és az ott meghozott döntést is sza
bálytalannak tartja. Biztos abban, 

hogy a gyűlés nem történt meg, mert 
az általa felkeresett tagok nem kap
tak rá meghívást. Szerinte az FRHG 
lekezelően tekint a Progymra, mert 
bár az elődöntőből még egy mecs
cset sem játszottak le, egyik leve
lében arról biztosították őket, hogy 
a bajnokság kisdöntője március 31
ig le fog zárulni. Kopacz hozzátette, 
mivel a Brassó negyedik veresége 
után hétfő este befejezte Erste Liga
szereplését, tegnap már úgy készül
tek Gyergyóban, hogy ma vagy leg
később csütörtökön pályára lépnek.

Visszautasított vádak

Alexandru Hălăucă, a Román Jégko
rongszövetség főtitkára lapunktól ér
tesült arról, hogy a Progym a sport
minisztériumhoz fordult a történtek 
miatt, így közölte: látnia kell a klub 
írásban megfogalmazott panaszait, 
mielőtt azokra választ adna. Ugyan
akkor azt is leszögezte, hogy a meccs 
időpontjainak halasztása szabály
szerűen történt, és a kérdéses veze
tőségi ülést is megtartották a dön
téshozatal érdekében. „Nekünk meg
tiszteltetés, hogy két csapatunk is az 
Erste Liga elődöntőjében szerepelt” – 

tette hozzá a főtitkár mintegy a ha
lasztás indoklásaként. Érdeklődé
sünkre közölte, a hazai bajnokság 
egyik fél harmadik győzelméig tartó 
elődöntőjének időpontjairól várható
an a mai nap folyamán határoznak a 
szövetség illetékesei.

A Brassói Corona klubelnöke, 
Emilian Cernica „óvodás viselkedés
nek” tartja a Progym hozzáállását. 
Hangsúlyozta: talán ha a következő 
szezonban a gyergyóiak is bekerül
nek az Erste Ligába, akkor megértik, 
hogy miért is nem tudtak eddig idő
pontot kitűzni a hazai bajnokság elő
döntőjébe. „Ha tudtunk volna játsza
ni, akkor játszottunk volna. De nekik 
is azt választoltam, hogy egyszerűen 
még elképzelésem sincs arról, hogy 
mikor lenne jó az időpont, mert ak
kor még nem tudhattuk, hogy mikor 
és mennyit játszunk még az Erste Li

gában. Még javaslatot sem tehettem, 
hiszen mi történt volna, ha még nem 
zártuk volna le az elődöntőt, vagy ha 
netán még a döntőbe is bejutottunk 
volna?” – kérdezi a brassói klubve
zető. Megjegyezte, tavaly ősszel épp 
a gyergyóiak kérésére kezdődött ké
sőbb a bajnokság, pedig ha szeptem
berben rajtolt volna, akkor az alap
szakasz két héttel korábban zárul, 
és most nem lennének ilyen viták. „Mi 
megértjük, hogy a légiósaik szerző
dése lejár. Máshol is vannak hason
ló gondok, de ez a klub belügye, sa
ját problémája” – tette hozzá. Hang
súlyozta, több mint 80 meccset ját
szanak egy évben, nekik sem egy
szerű. „Elismerést kellene jelente
nie, hogy ilyen messze jutottunk az 
Erste Ligában. A szövetség ránk várt. 
A gyergyóiak ellen várhatóan hétvé
gén lesznek az első meccsek” – véle
kedett Cernica.

A hazai pontvadászat másik ágán 
érintett Csíkszeredai Sportklub, mint 
ismeretes, korábban kevesebb meccs 
alatt megnyerte az Erste Liga ne
gyeddöntőjét, ezért a Steaua elle
ni hazai elődöntőjéből két találkozót 
előrehozhatott. Mindkettőt megnyer
te hazai pályán – 91re és 70ra –, a 
következő összecsapásának időpont
ja még nincs kitűzve.

GerGely Imre, VásárhelyI-Nyemec réka

A sportminisztériumnál emelt panaszt a Gyergyószentmiklósi Progym a Román Jég-

korongszövetség ellen. A klub szerint a Brassói Corona elleni bajnoki elődöntős mér-

kőzések elhalasztásakor szabálytalanul jártak el. A szövetség elutasítja a vádakat, a 

barcaságiak pedig „óvodás viselkedésnek” tartják a székelyföldiek hozzáállását.

A MAC elbúcsúztatta a Brassót az Erste Ligában

A Brassói Corona jégkorongcsapata 6-0-ra kikapott hétfő este a vendég Bu-
dapesti MAC-tól az Erste Liga elődöntőjében, ezért a magyarországi együt-
tes 4-0-s összetettel megnyerte az egyik fél negyedik győzelméig tartó pár-
harcot. Ellenfele a döntőben a címvédő Miskolci DVTK Jegesmedvék és a 
Csíkszeredai Sportklub közötti csata továbbjutója lesz – a két fél lapzártánk 
után a harmadik, ma pedig a negyedik találkozóját vívta, illetve vívja meg. 
A barcaságiak klubelnöke, Emilian Cernica a Krónikának értékelve a szezont 
elismerte, hogy gyengén kezdték a pontvadászatot, de a legjobb négy közé 
jutásukkal végül nagyon jó idényt zárhatnak. „Szerintem nagyon jó színvo-
nala van az Erste Ligának, eddig évről évre csak fejlődött. Különösen nekünk, 
a romániai bajnokságból érkezőknek hasznos ez” – magyarázta. Megjegyez-
te, amennyiben a szlovák extraliga-szereplésre pályázó MAC és a Miskolc is 
csak második csapattal fog jövőre indulni az Erste Ligában, akkor a színvonal 
esni fog, de a romániai jégkorongsportnak még így a hasznára válik.

Meccsre várva. A Progym mihamarabb lezárná kapuját a Corona előtt
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