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Győzelemmel indul a Gyergyói HK történelme
A piros-fehérek nagy csatában győzték le Brassót

GERGELY IMRE

A gyergyóiak első találata hi-
vatalos meccsen Kirill Jela-
gin nevéhez fűződik, aki 

Alekszej Szimakov passzát váltotta 
gólra a negyedik percben. A veze-
tés nem változtatott a játék képén, 
mindkét csapat főként a biztonsági 
játékra koncentrált, nem nagyon 
hagyták érvényesülni ellenfelei-
ket. Gogáék előtt a 13. percben nyílt 
nagy lehetőség, hogy növeljék a 
különbséget, amikor Clarke rende-
zett ámokfutást, botjával próbálta 
szétverni a palánkot, nekirontott a 
bíróknak is amiatt, hogy 5 percet 
kapott, mert durván leütötte Ba-
rabást. Az emberelőnyt azonban 
nem sikerült gólra váltani. A má-
sodik játékrész 14. másodpercében 
egyenlített a Corona, Tendler révén 
a bedobás utáni első támadásból, 
de ezt követően a középső harmad-
ban nem változott az állás, Ruczuj 
és Polc is remekül teljesített a két 
kapuban. 

A harmadik harmadban ismét 
Jelagin volt eredményes, kihasznál-
va a brassói védelem hibáját, majd 
megszületett az első igazi gyergyói 
gól is, Benedek lőtt a rövid felsőbe, 

értékesítve egyéni megmozdulá-
sát. A csarnoknak igazán ekkor jött 
meg a hangja, a gyergyóiak pedig 
higgadtan játszottak tovább is, 
rendre hatástalanítva a brassóiak 
próbálkozásait. Lindqvist edző az 
utolsó két percre mezőnyjátékost 
küldött fel a kapus helyett is, de ez 
sem használt, Ruczuj több óriási vé-
déssel őrizte meg kapuját a góltól. 
Fél perccel a vége előtt Szimakovot 
küldte a büntetőpadra Csomortáni 
játékvezető, és a 6 a 4 ellen roha-
mozó Corona felzárkózott 3–2-re. 
Egyenlíteni azonban már nem tu-
dott, a közönség vastapsa mellett a 
Gyergyói Hoki Klub történelme első 
hivatalos mérkőzésén megszerezte 
a győzelmet. Ez három pontot ért, 
hiszen a találkozó csak a romániai 
bajnokságban számított.  

Gyergyói Hoki Klub–Brassói Co-
rona 3–2 (1–0, 0–1, 2–1). Gólszerzők: 
Kirill Jelagin (4. és 45. perc), Benedek 
Roland (49.), illetve Jereme Tendler 
(21.), Mikael Lidhammar (60.).

Novak: a három pont jó, 
a játékban javulni kell

„Örülünk a három pontnak, de a já-
tékkal nem vagyok elégedett. Ez a 
csapat sokkal többre képes, mint amit 
mutatott. A küzdőszellem, a szív, az 
odaadás maximális volt, ami nagyon 
jó, de a hazai játékosok és a légiósok 
is sokkal többet tudnak annál, amit 
Brassó ellen teljesítettek. Sokkal 

eredményesebben kell játszani, a gól-
helyzeteket be kell lőni. Nem szabad 
ennyi emberelőnyt, gólhelyzetet sor-
ban kihasználatlanul hagyni. Lesz-
nek meccsek, amikor jóval kevesebb 
lehetőségünk lesz, ha akkor is elmu-
lasztjuk, nagy bajba kerülünk. El kell 
múlnia a görcsösségnek. Még nagyon 
az elején vagyunk, az orosz játéko-
soknak és a gyergyóiaknak össze kell 
szokniuk.  A győzelem jó, de nem sza-
bad elbíznunk magunkat. Keményen 
kell dolgoznunk, hogy javuljunk” – 
nyilatkozta lapunknak Vaclav Novak, 
a Gyergyói Hoki Klub sportigazgatója. 

SŰRŰ LESZ A PROGRAM
A Gyergyói Hoki Klub legközelebb 
pénteken 18.30-tól Kézdivásárhelyen 
játszik, a Steaua vendége lesz a román 
bajnokságban. Ezt követően már 
Erste-ligás meccsen kell helytállnia, 
vasárnap 18.30-tól a Ferencváros lesz 
a piros-fehérek ellenfele Gyergyószent-
miklóson. Jövő hétfőn és kedden sem 
lesz pihenő: a Csíkszeredai Sportklub 
érkezik Gyergyószentmiklósra. A hétfői 
meccs mindkét bajnokságba beszámít, 
a keddi romániai bajnoki lesz.

A négyből csupán három meccset 
játszottak le a Hargita megyei 

labdarúgó 4. Liga keleti csoportjá-
nak hétvégi fordulójában, a három 
találkozón huszonöt gól született. 
Amint arról tegnapi lapszámunk-
ban már beszámoltunk, a Gyergyó-
szentmiklósi VSK 7–2-re győzte le a 
Csíkszentgyörgyi Fiság együttesét. 
A Gyergyószárhegyi Bástyának nem 

volt jó napja, 10–1 arányban maradt 
alul Csíkszentdomokoson. Íme, a 2. 
forduló eredményei: Gyergyószent-
miklósi VSK–Csíkszentgyörgyi 
Fiság 7–2 (1–1), gólszerzők Gergely 
Róbert (29., 48), Flavius Cioată (46.), 
Ilyés Róbert (72., 78., 90.), Nagy Dénes 
(74.), illetve Péter Szabolcs (30., 83.), 
tudósított Karda Zoltán;  Csíkszent-
domokosi Garados–Gyergyószár-

hegyi Bástya 10–1  (5–0), gólszerzők 
Sebastian Silion (14., 77.), Mirel Drian 
(17., 36.), Alin Mitocaru (20., 40., 63.), 
Böjte Szilveszter (55.), Sorin Mareș (57., 
70.), illetve Len Attila (72.), tudósított 
Papp Levente; Csicsói Ezüstfenyő–
Maroshévízi Pro Mureșul 2–3  (0–0), 
gólszerzők Gabriel Doltea (65.), György 
Hunor (90+1.), illetve Alexandru Dol-
hescu (75.), Újvári Alex (80., 88.), tudó-
sított Horváth Vilmos;  Balánbányai 
Bányász–Csíkszentsimoni Szefi te 
0–3 (játék nélkül). A szervezők nem 
biztosítottak orvosi asszisztenst a mér-
kőzésre. 

Dobos László

Gólzáporos meccsek a megyeiben

• „Nagyon várjuk már a mérkőzést, hogy meg-
mutassuk, miért dolgoztunk keményen az edzé-
seken” – fogalmazott Alexander Trofimov, a 
Gyergyói Hoki Klub edzője az új gyergyószent-
miklósi csapat első hivatalos mérkőzése előtt. 
Nos, a közönség láthatta: az összjátékon még 
van csiszolnivaló, de a fegyelmezettség, a tuda-
tosság már látszik, és ez elég is volt a Brassói 
Corona elleni sikerhez.

A MAC nyerte a jégkorong Szuperkupát
A magyar bajnoki címvédő MAC Újbuda nyerte a jégkorong Szuperku-
pát, miután a Tüskecsarnokban megrendezett vasárnap esti mérkő-
zésen 3–2-re legyőzte a Fehérvár AV19 csapatát. Eredmény, Roland 
Divatház Szuperkupa: MAC Újbuda–Fehérvár AV19 3–2 (2–1, 0–0, 1–1).
A fehérváriak 2007 óta az osztrák ligában, az EBEL-ben szerepelnek, 
és azóta csak elvétve mérkőztek meg magyar csapatokkal, míg az idén 
magyar bajnok MAC Újbuda az egy hét múlva rajtoló idényben a szlo-
vák élvonalban szerepel, a Miskolci DVTK Jegesmedvékkel együtt.

Szétlövéses Ferencváros-győzelem
A Ferencváros szétlövéssel legyőzte a vendég Debrecent a jégkorong 
Erste Liga 2018–2019-es idényének első játéknapján, vasárnap este. 
Az újonc Hokiklub Budapest saját közönsége előtt kikapott az osztrák 
Vienna Capitals II. együttesétől. Eredmények: FTC-Telekom–DEAC 3–2 – 
szétlövés után, Hokiklub Budapest–EV Vienna Capitals II. (osztrák) 3–5.

Magyar ezüstérem öttusában
Ezüstérmet nyert a Gulyás Michelle, Bruckmann Gergő páros vegyes 
váltóban vasárnap, a mexikóvárosi öttusa-világbajnokságon. A dobogó 
legmagasabb fokára a németek állhattak fel, a bronzérmet pedig a 
franciák szerezték meg.

• RÖVIDEN 

Sok helyzetet kihagyott, 
de nagyon fontos győzelmet 
aratott a Gyergyói Hoki Klub

▴  F O T Ó :  B E L I C Z A Y  L Á S Z L Ó

A huszonötből kilenc gól 
a gyergyószentmiklósi pályán esett

◂  F O T Ó :  B A R A B Á S  Á K O S

A győzelem jó, de nem 
szabad elbíznunk ma-
gunkat. Keményen 
kell dolgoznunk, hogy 
javuljunk.




