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Ioana Brannak, az ifjúsági és sportminisztérium 

vezetőjének küldött vaskos paksamétát a Progym 

vezetősége kedden. Ebben tárják fel a miniszter-

nek a romániai jégkorongbajnokság elődöntője kö-

rüli hercehurcát, és azt, hogy álláspontjuk szerint 

a Román Jégkorong Szövetség ( RJSZ) saját sza-

bályzatát sorozatosan megszegi.

A miniszternek címzett tá-
jékoztatást annak nyomán 
küldte a gyergyó szent-

miklósi klubvezetés, hogy a jég-
korongszövetség számos levélvál-
tás után sem tűzte ki az elődöntő 
mérkőzéseinek új időpontját.

Mint ismeretes, március 3-án 
a Brassói Corona negyedszerre 
is legyőzte az Újpest csapatát az 
Erste Liga negyeddöntőben, és be-
jutott a legjobb négy közé. Ez azt 
jelentette egyben, hogy a románi-
ai bajnokság tervezett programja 
szerint ugyanabban az időszak-
ban egyszerre két elődöntős pár-
harcot kellett volna megvívnia 
a brassóiaknak. Az Erste Ligá-
ban a Budapesti MAC-cal, a hazai 
fronton a Gyergyószentmiklósi 
Progymmal. 

Az első mérkőzést mindkét so-
rozatban március 7-én kellett vol-
na rendezni. Arra már volt példa, 
hogy két színtéren, ugyanazon a 
napon két meccset is játszottak a 
brassóiak, de nem ekkora jelentő-
ségű összecsapásokat, mint ame-
lyek a döntőbe jutásról szólnak. 

A Román Jégkorong Szövet-
séget váratlanul érte a Brassói 
Corona (és a másik ágon a Csík-
szeredai Sportklub) elődöntőbe ju-
tása, nem volt a hazai bajnokság-
nak egy előre közölt programja er-
re az esetre. És innen kezdődött a 
hercehurca. 

Egyeztetés eredmény nélkül

A fejlemények tükrében az 
RJSZ március 5-én egy átiratot 
küldött a romániai elődöntőbe ju-
tott négy csapatnak, hogy egyez-
zenek meg egymás közt a mérkő-
zések új időpontjáról. Megjegyez-
ve, amennyiben nincs megegye-
zés a klubok között, majd a szövet-
ség kijelöli a dátumokat. 

A további fejleményeket Kopacz 
Zoltán, a Progym elnöke sorolta 
időrendi sorrendben.

A RJSZ átirata alapján várták 
Brassó jelentkezését, hiszen mint 
az alapszakaszban jobb helyezést 
elért csapat, a Corona kell az el-
ső két mérkőzést rendezze. Tő-
le várták tehát a javaslatot a mér-
kőzések átütemezéséről. Javaslat 
azonban nem jött, csak egy levél 
Emilian Cernica brassói klubve-
zetőtől, amiben annyit közöl, hogy 
nem tud semmilyen új időpontot 
megjelölni. 

Ezt követően a Progym veze-
tői hívták Emilian Cernica bras-
sói klubvezetőt, és írásban is kö-
zölték, elfogadják, hogy az ere-
deti időpontokon a Corona nem 

tud játszani, ugyanakkor javasol-
ják, hogy az Erste Liga elődön-
tő első négy mérkőzést követően, 
március 14-én sor kerüljön az el-
ső Corona–Progym meccsre. Kö-
zölték azt is, hogy a Progym szá-
mára nagyon fontos lenne, hogy 
a bajnokság március 31-ig befeje-
ződjön, hiszen több légiósának le-
jár akkor a romániai tartózkodá-
si engedélye. Egyben, a halasz-
tás elfogadásáért cserébe kérték, 
hogy a Corona adjon engedélyt ar-
ra, hogy Nagy Csaba is szerepel-
hessen az elődöntőben. (Mint is-
meretes, Nagy hazaigazolásának 
egyik feltételeként decemberben 
kikötötte a Corona, hogy ellenük 
ebben a szezonban nem játszik a 
tapasztalt hátvéd.) Cernica erre 
már nem is válaszolt. 

A RJSZ kapkodása

A Progym javaslataira márci-
us 6-án az RJSZ küldött egy újabb 
átiratot, miszerint figyelembe ve-
szik a Progym kérését az új idő-
pontok megállapításakor. De új 
időpontot nem határoztak meg. 
Nagy Csaba ügyében pedig nem il-
letékesek – közölte még az RJSZ. 
Erre válaszul a Progym jelezte, 
hogy mivel sem a szövetség, sem 
az ellenfél nem jelölt meg más idő-
pontot, a csapat az eredeti prog-
ram szerint, 7-én meg fog jelen-
ni Brassóban, készen hogy össze-
csapjon a Coronával.

Másnap délben, a tervezett in-
dulás előtt alig egy órával jött 
újabb levél a szövetségtől, mely-
ben közlik, hogy az RJSZ legfőbb 
döntéshozó szerve, a Szövetségi 
Büró, úgy döntött, hogy elhalaszt-
ja a bajnokság folytatását, időpont 
megjelölése nélkül. A Progym így 
végül nem utazott el Brassóba.

A szövetség leveleiből kiderü-
lő döntések azonban számos pon-
ton ütköznek a saját szabályzatá-
val – szögezi le a Progym vezetője.

„Normális esetben már dön-
tősök lennénk” – fogalmazott 
Kopacz Zoltán. Az RJSZ és a baj-
nokság lebonyolításának szabá-
lyai szerint ugyanis, ha a két klub 
között nem született megegyezés, 
és a szövetség sem jelölt ki új idő-
pontot, akkor természetszerűleg 
az a csapat, amelyik nem volt haj-
landó játszani, az 5–0-ra el kellett 
volna veszítse a mérkőzéseket. Az 
RJSZ azonban ezt nem léptette ér-
vénybe. Kopacz szerint ugyanak-
kor szabálytalan volt a Szövetségi 
Büró összehívása és az ott megho-
zott döntés is a bajnokság folyta-
tásának elhalasztásáról. Kopacz 

hozzáteszi, biztosra veszi hogy a 
Szövetségi Büró gyűlése meg sem 
történt. A testület több tagjával is 
beszéltek, akik állították, hogy 
nem is voltak meghívva. Megjegy-
zi, az RJSZ egyik levelében eleve 
úgy fogalmazott, hogy a Progym 
kérésének megfelelően a bajnok-
ság kisdöntője március 31-ig le 
fog zárulni. Ez is arra utal, hogy 
mennyire lekezelően tekintenek 
a Progymra. Még egy meccs sem 
zajlott le az elődöntőből, de már a 
kisdöntőről beszélnek.

Ezeket a szabálytalanságokat, 
és egy a Progym által megbízott 
jogász által megfogalmazott pa-
naszt kedden a Progym elküldte 
az ifjúsági és sportminisztérium 
vezetőjének. 

Még mindig nincs hír a folytatásról

Mindeközben hétfőn este ne-
gyedszerre is kikapott a Corona a 
MAC-tól, így már semmi akadálya 
nem lenne annak, hogy elkezdőd-
jön a romániai elődöntő. 

Kopacz Zoltán elmondta, a csa-
pat úgy készült, a mai napon, vagy 
legkésőbb csütörtökön sor kerül 
az első meccsre. Egyelőre azon-
ban semmilyen jelzés nem érke-
zett arra vonatkozóan, hogy mikor 
csap össze a Corona és a Progym. 

A brassói álláspont

A Brassói Corona klubelnöke, 
Emilian Cernica „óvodás viselke-
désnek” tartja a Progym hozzáál-
lását. „Talán, ha a következő sze-
zonban a gyergyóiak is bekerül-
nek az Erste Ligába, akkor megér-
tik, hogy miért is nem tudtunk ed-
dig időpontot kitűzni a hazai baj-
nokság elődöntőjére. Ha tudtunk 
volna játszani, akkor játszottunk 
volna. De nekik is azt válaszol-
tam, hogy egyszerűen még elkép-
zelésem sincs arról, hogy mikor 
lenne jó az időpont, mert akkor 

még nem tudhattuk, hogy mikor 
és mennyit játszunk az Erste Ligá-
ban. Még javaslatot sem tehettem, 
hiszen mi történt volna, ha még 
nem zártuk volna le az elődöntő-
ket, vagy ha netán még a döntőbe 
is bejutottunk volna?” – kérdezi a 
brassói klubvezető.

Felemlegette, hogy az ősszel 
épp a gyergyóiak kérésére kezdő-
dött később a bajnokság. Szerin-
te, ha szeptemberben rajtolt volna 
a sorozat, akkor az alapszakasz 
két héttel korábban zárult volna, 
és most nem lennének ilyen viták. 
„Mi megértjük, hogy a légiósaik 
szerződése lejár. Máshol is van-
nak hasonló gondok, de ez a klub 
belügye, saját problémája” – tette 
hozzá. „A szövetség ránk várt, de 
elismerést kellene jelentsen, hogy 
ilyen messze jutottak az Erste Li-
gában. Várhatóan hétvégén lesz-
nek az első meccsek a gyergyóiak 
ellen” – vélekedett Cernica. 

A szövetség szerint 
minden rendben volt

Alexandru Hălăucă, a Román 
Jégkorong Szövetség főtitkára la-
punktól értesült arról, hogy a 
Progym a sportminisztériumhoz 
fordult a történtek miatt, így kö-
zölte: látnia kell a klub írásban 
megfogalmazott panaszait, mie-
lőtt azokra választ adna. Állás-
pontja szerint az elődöntő halasz-
tása szabályszerűen történt és a 
Szövetségi Büró ülését is a sza-
bályoknak megfelelően tartották 
meg. „Nekünk megtiszteltetés, 
hogy két csapatunk is az Erste Li-
ga elődöntőjében szerepelt” – tette 
hozzá a főtitkár a halasztás indok-
lásaként. Érdeklődésünkre közöl-
te, a hazai bajnokság elődöntőinek 
időpontjairól várhatóan a mai nap 
folyamán határoznak a szövetség 
illetékesei.

GERGELY IMRE, 
VÁSÁRHELYI NYEMEC RÉKA

Még mindig nem lehet tudni, mikor lesznek meccsek

A miniszterhez fordult a Progym

Már több, mint egy hónapja várja a Progym, hogy összecsapjon a Coronával 

Elhunyt a Progym 
csapatorvosa

Több mint 3 évtizeden át szol-
gálta a gyergyószentmiklósi jég-
korongot dr. Kovács Géza csa-
patorvos. A „Doki”, ahogy min-
denki szólította, otthonában 
hunyt el 2018 március 10-én. Te-
metése csütörtökön 15 órakor 
lesz a gyergyóújfalvi katolikus 
temetőben.

Vége a brassói Erste 
Liga elődöntőnek
A budapesti MAC egy kapott gól 
nélküli sima mérkőzésen lezár-
ta a kék-sárgák elleni elődöntőt, 
kisöpörte a Coronát hétfőn este. 
A MAC 4-0-s összesítéssel jutott 
a döntőbe, sorozatban 3. finálé-
jára készül. A Brassó négysze-
ri legyűréséhez Somogyi Balázs 
6+3 ponttal, míg Bálizs Bence 
97,3%-os kapusteljesítménnyel 
járult hozzá.
Brassói Corona-MAC 0-6 (0-2, 
0-3, 0-1). Gólok: Tóth Gergelyről 
(12.. 16.), Scott Macaulay (21.) 
Somogyi Balázs (23.) , Jared 
Brown (37.), Brance Orban(55.). 
A másik ágon a Csíkszeredai 
Sportklub tegnap lapzártánk 
után fogadta a Miskolci DVTK 
Jegesmedvéket, a két csapat 
ma este ismét összecsap.

Nyert a Dinamo

Befejeződött a román labdarúgó 
1. Liga alsóházi (7-14. helyek) rá-
játszásának 1. fordulója. Az utol-
só, hétfő esti mérkőzésen: Bu-
karesti Dinamo–Medgyesi Gaz 
Metan 3–0 (1–0). Gólszerzők: 
Pesic (35. perc), M. Popescu 
(74.) és Moldoveanu (90.+4). 
Korábbi, már közölt eredmé-
nyek: Concordia Chiajna–Sepsi-
szentgyörgyi Sepsi OSK 1–0, FC 
Botoșani–Bukaresti Juventus 
0–0 és FC Voluntari–Temes-
vári Poli 1–0. A rangsorban: 7. 
Dinamo 23 pont, 8. Botoșani 21, 
9. Voluntari 17, 10. Chiajna 15, 11. 
Temesvár 14, 12. Sepsi OSK 11, 
13. Medgyes 8, 14. Juventus 7.

Barcelona–Chelsea

Ma este a Besiktas–Bayern 
München és a Barcelona–
Chelsea mérkőzéssel zárul 
a labdarúgó Bajnokok Ligája 
nyolcaddöntője. A német együt-
tes ótgólos előnnyel várja a tö-
rökországi visszavágót, a Barce-
lona–Chelsea párharc második 
felvonása pedig döntetlen állás-
ról kezdődik. Besiktas–Bayern 
München (19 órától, az első 
mérkőzésen 0–5), FC Barcelo-
na–Chelsea (21.45, 1–1). Múlt 
héten a Real Madrid, az FC Li-
verpool, a Manchester City és 
a Juventus jutott be a legjobb 
nyolc közé.
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