
A Sportklub elleni mérkőzések 
mindig rangadók. Akár három, 
akár hat pont jár értük
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Vasárnap elkezdődik a menetelés
Kilenc meccset játszik szeptemberben a GYHK

GERGELY IMRE

M iután az Erste Liga közzé-
tette programját, a Román 
Jégkorong-szövetség is el-

készítette a honi bajnokság alapsza-
kaszának menetrendjét, így ismert-
té vált a Gyergyói Hoki Klub által a 
2018–2019-es szezonban lejátszan-
dó hatvannyolc mérkőzés időpontja.

A román bajnoki rendszer nem 
változott. Az alapszakaszban min-
den együttes hatszor találkozik 
minden ellenfelével (3–3 alkalom-
mal otthon, illetve idegenben), majd 
a kialakult sorrend szerint követke-
zik az elődöntő, ahol az alapszakasz 
győztese a negyedik helyezettel, a 
második pedig a harmadikkal vív 
meg. A döntőbe jutásért három mér-
kőzést kell megnyerni, a döntő négy 
győzelemig tart, a kisdöntő pedig az 
egyik fél három sikeréig.

Új csapat a bajnokságban

Újdonság viszont, hogy sok év után 
egy hetedik együttes is megje-
lent a hazai jégkorong színpadán. 
Otthona a csíkkarcfalvi pálya, a 
Székelyföldi Jégkorong Akadémia 
versenyezteti, és a Sapientia U23 
nevet viseli, de a Csíkszentdo-
mokosi Márton Áron HC név alatt 
nevezett be a bajnokságba. A csa-
pat lényegében azon székelyföldi 
fiataloknak az együttese, akik az 
U18-as korosztályból már kinőttek, 
de még túl nehéz lenne számukra 
a felnőtt csapatokban kiharcolni a 

helyüket. Ez remek fejlődési lehe-
tőség számukra. 

Változás még, hogy a galaci hokit 
nem a Dunărea, hanem egy új klub, 
a CSM működteti tovább, a Steaua 
pedig a Kézdivásárhelyen idén át-
adott új műjégpályát választotta 
otthonául. A Sportul 3Studențesc 
továbbra is aktuális ellenfelének pá-
lyáján rendezi „hazai” meccseit is. 

Fontos tudnivaló még, hogy az Ers-
te Ligában szereplő három együttes 
alapszakaszbeli mérkőzései mindkét 

sorozatba beszámítanak. Így az alap-
szakaszban a Gyergyói Hoki Klub, a 
Csíkszeredai Sportklub és a Brassói 
Corona is négy-négy olyan mérkőzést 
játszik, amely hatpontos lesz, és ket-
tőt, amely csak a romániai bajnokság-
ban számít. Továbbra is él a szabály, 
hogy a romániai bajnokságban csak 
román állampolgársággal rendelkező 
kapus védhet, és ebből következik, 
hogy az alapszakaszbeli hatpontos 
meccseken is csak a hazai hálóőrök 
szerepelhetnek. 

A román bajnokság menetrendje 
megtalálható a jégkorongszövetség 
weboldalán (rohockey.ro). A prog-
ram azonban még változhat – ez a 
sokévi tapasztalat alapján előre bo-
rítékolható.

A hatvannyolc találkozón kívül 
jön még három meccs a Román Ku-
pában, és tíz az Erste Liga középsza-
kaszában. Végül pedig következnek 
még a rájátszások... Gyergyói csapat 
egy szezonban még sosem játszott 
ennyi mérkőzést.

A Corona lesz az első ellenfél

A Gyergyói Hoki klub idei első tét-
meccsét szeptember 9-én, vasár-
nap 19.30-tól hazai pályán játssza, 
várhatóan telt ház előtt fogadja 
ellenfelét, a Brassói Coronát. Erő-
viszonyokról, illetve arról, hogy ki 
most az esélyesebb, kár beszélni, 
hiszen a múlt szezon óta mind a 
piros-fehérek, mind a kék-sárgák 

kerete alaposan átalakult. Ami biz-
tos, kőkemény összecsapás várható, 
amelynek igazi nyertesei a jó hokira 
éhes nézők lesznek.

A brassóiak egyébként négy ro-
mániai bajnokit már le is játszottak. 
A Sapientia U23 fi ataljait kétszer, 
azonos eredménnyel 16–1-re győz-
ték le. Kedden hazai pályán a Steau-
ával is összecsaptak, 7–1 lett a Cenk 
alattiak javára. A második Corona–
Steaua találkozó tegnap lapzártánk 
után ért véget.

A GYERGYÓI HOKI KLUB SZEPTEMBERI MÉRKŐZÉSEINEK 
PROGRAMJA
Szeptember 9., vasárnap,18.30: Gyergyói HK–Brassói Corona (romániai 
bajnokság, RB).
Szeptember 14., péntek, 18.30:  Gyergyói HK–Bukaresti Steaua (RB) 
Szeptember 16., vasárnap, 18.30:  Gyergyói HK–Ferencvárosi TC (Erste 
Liga, EL)
Szeptember 17., hétfő, 18.30: Gyergyói HK–Csíkszeredai Sportklub (EL+RB)
Szeptember 18., kedd, 18.30: Gyergyói HK–Csíkszeredai Sportklub (RB)
Szeptember 21., péntek, 19.50: Vienna Capitals II.–Gyergyói HK  (EL)
Szeptember 23., vasárnap, 19 óra:  Dunaújvárosi Acélbikák–Gyergyói HK (EL)
Szeptember 24., hétfő, 20 óra:  Újpesti TE–Gyergyói HK (EL)
Szeptember 30., vasárnap, 18.30:  Gyergyói HK–Vienna Capitals II. (EL)

A kezdési időpontok romániai idő szerint vannak feltüntetve.

• A Gyergyói Hoki 
Klub történetének 
első bajnoki mér-
kőzésén egyből az 
egyik legerősebb 
ellenféllel, a Brassói 
Coronával küzd meg. 
Vasárnap 18.30-tól 
Gyergyószentmikló-
son csap össze a két 
együttes.

A német Bundesliga 2-ben szerep-
lő FC Nürnbergnél töltött három 

idény után ismét Romániában játszik 
Sepsi László, aki nemrég a másod-
osztályos Kolozsvári Universitateá-
hoz igazolt. A 31 éves, marosbogáti 
származású labdarúgó a hét elején 
már be is mutatkozott az élvonalba 
jutásra pályázó együttesnél, amely 
a 2. ligás bajnokság ötödik fordu-
lójában hazai pályán 2–0-ra nyert 

a Nagyváradi Luceafărul ellen. Az 
Universitatea jelenleg a hetedik he-
lyet foglalja el a ranglistán, négy 
pont a lemaradása az éllovas Sportul 
Snagovval szemben.

Sepsi László 2015-ben a Marosvá-
sárhelyi ASA-tól szerződött a Nürn-
berghez, melynek színeiben három 
szezon alatt 47 mérkőzésen lépett 
pályára a német másodosztályban. 
Az előző bajnokságban azonban 

mindössze három meccsen kapott le-
hetőséget, és mivel idén nyáron lejárt 
a szerződése, a klub az új idényben 
már nem tartott igényt a játékára. A 
tapasztalt hátvéd végül elfogadta a 
kolozsváriak ajánlatát, így az Uni-
versitatea lett pályafutása tizedik 
klubja, amellyel egy szezonra szóló 
megállapodást kötött.

Horváth Bálint Ottó

Sepsi bemutatkozott a Kolozsvári U-nál
Elkészült a klubvébé programja
Zürichben kedden elkészítették az Egyesült Arab Emírségekben de-
cember 12–22. között megrendezendő labdarúgó klubvilágbajnokság 
programját. A torna első mérkőzését december 12-én a rendező ország 
bajnoka, az El-Ajn és az óceániai térség legjobbja, a Team Wellington 
játssza. A párharc nyertese az afrikai BL-győztessel, míg az ázsiai 
BL-győztes a mexikói CS Guadalajarával csap össze a negyeddöntőben. 
Előbbi mérkőzés nyertese az elődöntőben a Libertadores Kupa győzte-
sét kapja, utóbbié pedig a Real Madriddal találkozik majd. A Libertado-
res Kupa jelenleg a negyeddöntőnél jár, Ázsiában és Afrikában szintén 
folyamatban van a kontinens-BL küzdelemsorozata.

• RÖVIDEN 

Vasárnap kőkemény 
összecsapás várható, 
amelynek igazi nyer-
tesei a jó hokira éhes 
nézők lesznek.




