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Kupa elődöntőt vív 
a VSK
A Gyergyószentmiklósi VSK 
nagy lehetőség előtt áll. Ma esti 
győzelme esetén bejut a Romá-
nia Kupa 2019-es kiadásának 
Hargita megyei döntőjébe. Az 
ellenfél a Balán bányai Bányász 
lesz. Kijelenthető, jó formá-
ban van a gyergyói csapat, 
egy hete valósággal leisko-
lázta a maros hévízieket. Az a 
játék most is biztos győzelmet 
jelenthet. A kupameccs ma 
délután 18 órakor kezdődik a 
gyergyószentmiklósi pályán.

Tippeljen 
a Székelyhonon is
Már csak kettőt kell aludni, és 
elkezdődik a labdarúgó-világ-
bajnokság. A Gyergyói Hírlap 
tippversenyének szelvényeit ma 
délután 4 óráig kell eljuttatni 
szerkesztőségünkbe vagy feltenni 
postára (postabélyegző dátuma). 
Honlapunkon, a Székelyhon.ro-n 
is indítottunk tippjátékot, ahol 
ugyancsak értékes díjakat lehet 
nyerni. Többek közt a legtöbb 
pontszámot összegyűjtő verseny-
zőnket egyhetes görögországi 
utazással ajándékozzuk meg 
(egy fő). Az idei nagy újítás, hogy 
minden felhasználónk – amellett, 
hogy pontjait számoljuk és helye-
zését rangsoroljuk az összesített 
listán – létrehozhat egy külön 
csoportot, így munkaközösségek, 
baráti és családi társaságok külön 
rangsorban követhetik pontjaik 
alakulását. A tippversenyünk a kö-
vetkező linken érhető el: https://
szekelyhon.ro/tippverseny.

Új rendszer szerint 
rangsorol a FIFA
Jelentősen átalakul a Nemzetkö-
zi Labdarúgó Szövetség (FIFA) vi-
lágranglistájának pontszámítása. 
A FIFA honlapján megjelent köz-
lemény szerint a magyar szárma-
zású amerikai sportvezető és fi-
zikus, Élő Árpád által kidolgozott 
és az ő nevét viselő pontrendszer 
alapján zajlik majd a számítás, 
ahogyan például a sakkozóknál 
is. Minden mérkőzés után kapnak 
vagy veszítenek majd pontokat a 
válogatottak, az eredménytől füg-
gően. A győzelemért egy, a dön-
tetlenért fél pont jár, de fontosság 
szerint nyolc kategóriába sorolták 
a találkozókat. A legkisebb szor-
zóval (0,5) azok rendelkeznek, 
amelyeket nem hivatalos nem-
zetközi játéknapon rendeznek, a 
legnagyobbal (6) pedig a világbaj-
noki meccsek a negyeddöntőtől 
a fináléig. A tétmeccsek ezután 
többet érnek, mint a barátságos 
találkozók, az erősebb ellenfelek-
kel szemben több pontot lehet 
szerezni, de a pályaválasztónak 
és a győzelem mértékének nem 
lesz jelentősége.  Az új rendszer 
– amelyet a női válogatottaknál 
már korábban bevezettek – a vi-
lágbajnokság után mutatkozik be, 
de a csütörtökön kezdődő orosz-
országi torna eredményei már 
szerepelnek majd az új rangsor-
ban. A világbajnokság rajtja előtt 
változatlanul Németország vezeti 
a ranglistát Brazília és Belgium 
előtt. Románia a 30. helyen áll, 
míg Magyarország az 51.

Miután a korábbi ligatagok 
is megadták a jóváhagyá-
sukat, a Gyergyói Hoki 

Klub is megkapta az engedélyt 
az Erste Ligában való szerep-
lésre. „Visszatér a nemzetkö-
zi színtérre a gyergyói csapat, 
visszatér a minőségi jégkorong 
Gyergyóba!” – olvasható a GYHK 
közleményében. Majd így fogal-
maz az új jégkorongcsapat ve-
zetősége: „Nagyon vártuk ezt a 
bejelentést. Hónapok óta kemé-
nyen dolgozunk azon, hogy meg-
teremtsük a feltételeket, hogy a 
Gyergyó az Erste Ligában sze-
repeljen. Be akarjuk bizonyíta-
ni, hogy szereplésünkkel nem 
gyengítjük a liga színvonalát, 
sőt gazdagodik velünk a soro-
zat. Színvonalas, közönségvon-
zó mérkőzéseket kapnak velünk 
az Erste Liga csapatai, itthon 
pedig biztosan telt ház, nagy 
hangulat várható minden mérkő-

zésen, ami szintén előnyére vá-
lik a ligának”. 

Átalakuló mezőny

A sorozat mezőnye a 2018/2019-
es idényben a tavalyihoz képest 
részben átalakul. Mostantól tel-
jes jogú tagja a ligának és részt-
vevője a bajnokságnak a Gyergyói 
HK és a másik két új jelentkező, 
a Budapesti Vasas és a Debrece-
ni EAC is. A múlt szezon két dön-
tőse, azaz a címvédő MAC és a 
Miskolci DVTK Jegesmedvék a 
szlovákiai első osztályban, az-
az a Tipsport Extraligában sze-
repel. Korábban arról szóltak a 
hírek, hogy mindketten farmcsa-
patot indítanak az Erste Ligában, 
de tervüket visszavonták. A MAC 
nem indít farmcsapatot, a mis-
kolciak a budapesti KMH-val in-
dítanának közös farmot. Mivel a 
KMH nem tagja a ligának, felvé-

telükről a ligatagok és az MJSZ 
később döntenek. Egyelőre tehát 
Csíkszeredai Sportklub, Brassói 
Corona, Ferencvárosi TC, Újpesti 
TE, Dunaújvárosi Acélbikák, Fe-
hérvári Titánok, Vienna Capitals 

II, Gyergyói HK, a Vasas HK és 
a Debreceni EAC alkotják a jövő 
évi Erste Liga mezőnyt. Hozzájuk 
csatlakozhat még a KMH-DVTK 
közös csapat.

GERGELY IMRE

Kilencven kitartó futó teljesí-
tette vasárnap a Cross Kápolna 
terepfutóversenyt a 10 kilométe-
res, vagy a félmaratoni távon. A 
Csíky-kertből rajtolók közül a rö-
videbb távon indulók számára a 
Csobothegy teteje, a kápolnák je-
lentették a pálya legmagasabb 
pontját, míg az „igazán kemények” 
a Pricske csúcsáig szaladtak fel, 
hogy onnan forduljanak vissza. 

A Dancurás hegyimentőcsapat 
által szervezett versenyen a 90 
benevező közül 52 (40 férfi és 12 
nő) a rövidebb távot választotta, 
és 38-an vállalták a nehezebb 
kihívást (30 férfi és 8 nő). 

10 kilométeren a férfiak között 
Becica David győzött 44 perc 42 
másodperces időeredménnyel, 
míg a nők versenyében Török 
Ibolya nyert 49 perc 25 másod-

perccel. Az először megszerve-
zett félmaratonin Simon István 
lett az első (1 óra 51 perc 16 má-
sodperc), illetve Vakaria Edit (2 
óra 6 perc 21 másodperc).

A dobogósok: 

Nyílt verseny, rövid táv: 
1. Becica David, 2. Szép Zoltán, 
3. Birtalan Etele, illetve 1. Tö-

rök Ibolya, 2. Gábor Bernadette, 
3. Vargyasi Tímea. 
Nyílt verseny, félmaraton: 
1. Simon István, 2. Magyarosi 
Szilárd, 3. Bartha Bálint, illetve 
1. Vakaria Edit, 2. Tuzson Ág-
nes, 3. Szekely Lidia.

Győztesek korosztályonként: 

Rövid táv:  12-14 évesek: 
Páll Tamás. 15-16: Koós Krisz-
tián, illetve Dávid Laura-Ale-
xandra.
17-18:  Fórika Szabolcs. 19-
29: Becica David, illetve Gábor 
Bernadette. 30-39: Szép Zol-
tán, illetve Török Ibolya, 40-49: 
Ambrus Zoltán, illetve Kakucsi 
Annamária. 50-59: Kozomos 
Lajos, illetve Szabó Irén. 60+ 
Vita Emil, illetve Páll Erzsébet.
Félmaraton: 17-18:  Vosloban 
Mihai. 20-29: Magyarosi Szi-
lárd, illetve Vakaria Edit. 30-
39:  Simon István.  40-49: 
Fazakas Imre, illetve Köllő Edit-
Teréz. 50-59: Bobis Grigore, il-
letve Szikszai Réka Zsuzsánna.

 G. I.

Robbie Williams énekes és 
a kétszeres világbajnok brazil 
Ronaldo mellett Aida Garifullina 
orosz operaénekesnő jut szerep-
hez a labdarúgó-világbajnokság 
megnyitóján.

A Luzsnyiki Stadionban – a 
romániai idő szerint 18.00 óra-
kor kezdődő Oroszország–Sza-
úd-Arábia mérkőzés előtt – sorra 
kerülő showműsort illetően a 44 

éves brit zenész a Nemzetközi 
Labdarúgó Szövetség (FIFA) hon-
lapján megjegyezte, nagyon bol-
dog, hogy egy ilyen különleges 
fellépésnek köszönhetően térhet 
vissza Oroszországba.

„A nyitómeccs mindig szimboli-
kus, ekkor ébredsz rá, hogy ami-
re négy évet vártál, végre ismét itt 
van” – hangsúlyozta a kétszeres 
aranylabdás, a nemzetközi szövet-

ségnél háromszor a világ legjobb-
jának választott 41 éves Ronaldo, 
aki a futball által megszerezhe-
tő dicsőséget képviseli majd, azt, 
amit minden játékos szeretne el-
érni ezúttal orosz földön.

„Senki nem tudhatja, mit hoz 
majd az előttünk álló négy hét, 
de abban mindenki biztos lehet, 
hogy emlékezetes torna vár ránk” 
– egészítette ki szavait.

A műsort az orosz Pervij  
Kanal (Channel One Russia) 
szervezi, a program kreatív 
igazgatója az a Feliksz Mihajlov, 
aki az eddigi hivatalos esemé-
nyek körítéséért is felelt, kezd-
ve a selejtezők sorsolásával. A 
FIFA-előzetes szerint a megnyi-
tó során a stadion környezeté-
ben és a városban is zajlanak 
majd események.

Megtörtént a rég várt bejelentés

Erste Ligás a Gyergyói Hoki Klub

A Gyergyói Hoki Klub logója. Viszi tovább a gyergyói jégkorong-tradíciót

A Magyar Jégkorong Szövetség (MJSZ) vezetősé-

ge kedden meghozta a döntését a 2018/2019-es 

Erste Liga összetételére vonatkozóan. 

Cross Kápolna és félmaraton
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A legnehezebbek a meredek emelkedők voltak a versenyzők számára 

Holnap kezdődik a 21. labdarúgó-vébé




