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A ligaelnök kiélezett küzdelemre számít
Vasárnap kezdődik a jégkorong Erste Liga alapszakasza
• Szőke Álmos, a jég-
korong Erste Liga el-
nöke kiélezett küzde-
lemre számít a sorozat 
2018/19-es idényében. 
A nemzetközi bajnok-
ságban három erdélyi 
együttes vesz részt, 
a Csíkszeredai Sport-
klub, a Brassói Corona 
és a Gyergyói HK.

D O B O S  L Á S Z L Ó

„Még soha nem volt ilyen vára-
kozás az Erste Liga indulása előtt, 
kiélezett küzdelemre és színes baj-
nokságra számítok” – fogalmazott 
a csütörtöki budapesti sajtótájékoz-
tatón Szőke Álmos. Kifejtette, nagy 
változások történtek a nyáron, hi-
szen az elmúlt évek két meghatározó 
csapata, a bajnok MAC Újbuda és a 
döntős Miskolci DVTK Jegesmedvék 
a szlovák élvonalban (Tipsport Li-
ga) indul, emellett négy újonccal, a 
Schiller Vasas HC, a DEAC, a Gyer-
gyói HK és a Hokiklub Budapest 
együttesével bővül az Erste Liga. 
Az elmúlt idény részvevői közül 
a Brassói Corona, a Csíkszeredai 
Sportklub, a Dunaújvárosi Acélbi-
kák, az EV Vienna Capitals II, a Fe-
hérvári Titánok, a Ferencvárosi TC 
és az UTE is nekivág az új idénynek, 
így tizenegy csapat vetélkedik majd 
a kupáért.

Szabados Richárd, a liga alel-
nöke a névadó szponzor képvise-
letében elmondta, egy év telt el a 
szponzorációból, és elégedettek a 
tapasztaltakkal. Mint fogalmazott, 
jó döntést hoztak, amikor tavaly 
három évre elkötelezték magukat, 
és a következő két évet még jobban 
várják. Hozzátette, Ausztriában 
már régóta tart a bank és a jég-
korong együttműködése, és most 
már Magyarországon is erősebb 
az összefogás, már nemcsak a li-
gát, hanem a válogatottat is segíti 
a pénzintézet, amely milliárdos 

nagyságrendű támogatást nyújt a 
magyar jégkorongsportnak.

Az alapszakasz vasárnap két 
budapesti mérkőzéssel indul, baj-
nokot legkésőbb április 6-án avat-
nak. Az alapszakaszban négy teljes 
körre kerül sor a tizenegy részvevő 
között, majd e negyven mérkőzés-
ből álló etapot követően a közép-
szakaszban dől el a rájátszás rész-
vevőinek kiléte és erősorrendje. 
Az alapszakasz első öt helyezettje 
a felsőházban folytatja, a 6–11. 
helyezettek pedig az alsóházban 
küzdenek tovább. A középszakasz-

ban mindkét csoport tagjai kétszer 
mérkőznek meg a többi együttessel. 
A tizenegy csapatból nyolc jut a rá-
játszásba, a felsőház tagjai automa-
tikus részvevők, míg az alsóház hat 
együttese közül három örülhet. A 
negyeddöntők párosítása választás 
útján alakul ki, a középszakasz 1–3. 
helyezettjei választanak az 5–8.-ak 
közül. Az elődöntőre a középsza-
kaszbeli helyezés alapján legmaga-
sabban rangsorolt csapat választ. 
A rájátszás február 26-án kezdő-
dik, minden párharc négy nyert 
mérkőzésig tart. A hosszabbításos 

szabályok nem változnak, az alap- 
és a középszakaszban hirtelen ha-
lál lesz, 5 perc játék 3 a 3 ellen, ha 
nincs gól, büntetőpárbaj. A ráját-
szásban 4 a 4 ellen az első gólig tart 
a mérkőzés, bármikor szülessen is a 
találat.

A Sportklub egy hét múlva kezd

Az erdélyi csapatok bemutatko-
zására egy hetet kell várni. Íme, 
a következő tíz nap Erste-ligás 
programja: szeptember 9-én Ho-
kiklub Budapest–Vienna II. (17.40) 
és Ferencváros–Debreceni EAC (20 
óra); 10-én Újpest–Ferencváros (22 
óra); 11-én Vienna II.–Dunaújvá-
ros (19.50), Debrecen–Vasas (20) 
és Fehérvári Titánok–Hokiklub 
Budapest (20.30); 14-én Vienna II.–
Brassói Corona (19.50), Debrecen–
Titánok (20 óra), Dunaújváros–Va-
sas (20 óra), Újpest–Hokiklub (20 
óra) és Sportklub–Ferencváros 
(20.30); 16-án Gyergyói HK–Fe-
rencváros (19.30), Titánok–Brassó 
(19.30), Vasas–Vienna II. (19.40), 
Hokiklub–Debrecen (19.40) és Új-
pest–Dunaújváros (20.30); 17-én 
Gyergyói HK–Sportklub (19.30), 
Hokiklub–Vasas (20.40) és Duna-
újváros–Brassó (22).

M aros megyében vendégszerepel 
az FK Csíkszereda a román lab-

darúgó 3. Liga 3. fordulójában, ma 
délután 5 órától a Szászrégeni Lendü-
lettel mérkőzik meg. Két forduló után 
az FK százszázalékos, a Lendület vi-
szont csak egyetlen pontot gyűjtött, 
így minden bizonnyal nagyon nehéz 
dolguk lesz a csíkiaknak.

„Sok infónk nincs a szászrégeni 
csapatról, de azt kell játszanunk, ami-

re készültünk, amit egész héten gya-
koroltunk. A három pontért utazunk, 
és remélem, hogy el is tudjuk majd 
hozni, bár nem lesz könnyű” – mond-
ta Valentin Suciu, az FK vezetőedzője.

A csíkiaknál Mitra és Hodgyai 
továbbra is sérüléssel küszködik, 
Györgyi viszont felépült súlyos fej-
sérüléséből, bár erőnléti állapota a 
szakvezetés szerint még nem száz-
százalékos.

Román labdarúgó 3. Liga, 3. fordu-
ló, 5. csoport: ma 17 órától Szászrégeni 
Lendület–FK Csíkszereda, Székelyud-
varhelyi FC–Radnóti SK, Kolozsvári 
Sănătatea–Barcarozsnyói Cetate, Tor-
dai Sticla Arieșul–Tasnádi Unirea, 
Marosvásárhelyi SE–Szászhermányi 
FC, Besztercei Gloria–Medgyesi Gaz 
Metan II., Dési Unirea–Kolozsvári 
CFR II.; szombaton 17 órától Nagybá-
nyai Minaur–Lénárdfalvi AFC.

Pontokért utazik Szászrégenbe az FK
Meccsdömping a román hokibajnokságban
Ma 18.30-kor ismét jégre lép a Csíkszeredai Sportklub a román felnőtt 
jégkorong-bajnokság alapszakaszában. A csíki együttes a nyáron 
alakult, csíki és gyergyói fiatalokból álló Sapientia csapatát fogadja. 
A két együttes tegnap esti összecsapása lapzárta után fejeződött be. 
Közben a brassói együttes újabb sima győzelmet aratott a Steaua felett. 
A szerda esti mérkőzésen: Brassói Corona–Bukaresti Steaua 13–2 (4–1, 
5–1, 4–0), gólszerzők Bíró Mátyás, Roberto Gliga és Mikael Lidhammar 
2–2, Jereme Tendler, Coldy Carlson, Péter Balázs, Trancă Dániel, Henrik 
Nielsen, Gajdó Balázs és Bors Huba, illetve Mikita Vasziljev és Jevgenyij 
Limanszkij. Egy nappal korábban a Corona 7–1-re nyert a Steaua ellen. 
Vasárnap a Gyergyói HK is lejátssza első mérkőzését a román bajnokság-
ban, 18.30-tól a Brassói Corona vendégszerepel Gyergyószentmiklóson.

Hétvége a futballpályákon
Beindult a nagyüzem a csíki futballéletben, szombaton és vasárnap 
teljes fordulót rendeznek a 4. és 5. Liga csíkszéki csoportjaiban.
Labdarúgó 4. Liga, keleti csoport, 2. forduló: szombaton 17 órától 
Balánbányai Bányász–Csíkszentsimoni Szefite; vasárnap 11 órától 
Gyergyószentmiklósi VSK–Csíkszentgyörgyi Fiság, 17 órától Csíkszent-
domokosi Garados–Gyergyószárhegyi Bástya, Csicsói Ezüstfenyő–Ma-
roshévízi Pro Mureșul. 5. Liga, Csík körzeti bajnokság, 1. forduló: szom-
baton 14 órától Csíkszentmártoni Alcsík SE–Tusnádfürdői SE; vasárnap 
11 órától Csíkszentkirályi Borsáros–Szépvízi MŰ, Gyimesfelsőloki 
Tatrosforrás–Gyimesbükki SE, 14 órától Csíkszentimrei SE–Kozmási 
Komisz, Tusnádi Piliske–Csíkszentmihályi Törekvés.

• RÖVIDEN 

A selejtezők 7. fordulójával folyta-
tódtak az országos ifj úsági lab-

darúgó-bajnokságok, melyeken az FK 
Csíkszereda négy korosztályos csa-
pattal vesz részt. Az FK I-es együttesei 
simán legyőzték a Bákói Aerostar kor-
osztályos gárdáit. Érdekesség, hogy 
jövő héten a felnőttek a Román Kupá-
ban szintén az Aerostart fogadják.

U19-es bajnokság: FK Csíkszereda 
I.–Bákói Aerostar 6–0 (3–0), gólszer-

zők Solymosy 2, Csegőldi, Simó, Bar-
ta és egy öngól; Brassói Brașovia–FK 
Csíkszereda II. 0–9 (0–2), gólszerzők 
Szakács 2, Kőváry, Kányádi, Csog, 
Kurkó, Mihály, Badi és Ferencz.

U17-es bajnokság: FK Csíkszereda 
I.–Bákói Aerostar 12–0 (6–0), gólszer-
zők Bakó-Casiadi 3, Corbu és Rácz 
2–2, Albu, Botorok, Pálhegyi, Csala és 
Incze; Brassói Brașovia–FK Csíksze-
reda II. 2–1 (1–1), gólszerző Szabó.

A következő fordulóban, szomba-
ton az FK I-es csapatai a Bákói LPS 
otthonában vendégszerepelnek, az 
FK II-es együttesei pedig a Marosvá-
sárhelyi SE-t fogadják.

A csíkszeredai mérkőzések 16, 
illetve 18 órakor kezdődnek, hely-
szín a Kós Károly utcai, Márton 
Áron és Segítő Mária gimnáziumok 
mögötti műgyepes pálya. A belépés 
ingyenes.

Az ifik már legyőzték az Aerostart




