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A Brassó idegenben, a Sportklub és a Gyergyói HK otthon kezdi hétvégén a hokibajnokságot

Erste Ligára készek az erdélyiek
Az élmezőnyt célozzák meg az erdélyi csapatok az Erste Liga 2018–2019-es 

szezonjában, ahol mindhárman hétvégén kezdenek. A Brassói Corona idegenben, 

a Csíkszeredai Sportklub és a sorozatban újonc Gyergyói HK hazai környezetben 

játssza le első meccseit az alapszakaszban.

A romániai jégkorongcsapatok 
számára is elkezdődik hétvé-
gén az Erste Liga 2018–2019-

es szezonja, ahol a Brassói Corona 
és a Csíkszeredai Sportklub pénte-
ken, a Gyergyói HK pedig vasárnap 
korcsolyázik ki először a pályára. Ez 
a határon átnyúló bajnokság épp ez 
utóbbi alakulatnak jelent újdonságot, 
hiszen első alkalommal vesz részt a 
magyarországi és osztrák együtte-
sek elleni pontvadászatban. Újonc lé-
tére azonban a frissen alakult, stabil 
támogatói struktúrával rendelkező 
hargitai „piros-fehér” alakulat nem 
„outsiderként” csatlakozik a mezőny-
höz, hanem masszív nyári igazolásai 
révén komoly riválist jelenthet még a 
rutinos ellenfelek számára is.

Ezt kiemelte lapunknak a Brassói 
Corona klubelnöke, Emilian Cernică 
is, aki szerint érdekesnek ígérke-
zik az új szezon, hiszen új csapatok 
csatlakoztak a mezőnyhöz, ugyan-
akkor az elmúlt évek két legerősebb 
gárdája, a Budapesti MAC és a DVTK 
Jegesmedvék elhagyta az Erste Ligát, 
hogy az erősebb szlovák extraligá-
ban szerepeljenek. „Ez mindenképp 
veszteség a bajnokság számára, de a 
romániai csapatoknak így is nagyon 
hasznos ez a hazainál erősebb soro-
zat” – vélekedett. Kiemelte, hogy bí-
zik abban, hogy helytállnak majd, és 
bár meglátása szerint a Gyergyói HK 

és a Csíkszeredai Sportklub „megle-
pően” megerősödött, azért saját ke-
retüket is versenyképesnek tartja. 
A jelentős változtatások miatt úgy ér-
zi, hogy a csapategységükön és a já-
tékviszonyok finomhangolásán még 
dolgozniuk kell, de ezzel együtt is a 
tavalyinál előrébb szeretnének vé-
gezni az Erste Ligában. „Az elődöntőt 
célozzuk” – mondta Cernică, hozzá-
téve, hogy emellett a hazai országos 
bajnokságban is dobogóra akarnak 
majd állni az idény végén.

Hagyományőrző esélyesek

A mezőny egyik főesélyese a Csík-
szeredai Sportklub lesz, amely szin-
tén felfelé törekszik a ranglétrán. 
„Szeretnénk megnyerni a román baj-
nokságot, a Román Kupát és az Ers-
te Ligát. Ez nem nagyképűség, mivel 
olyan játékoskeretünk van, amelyik 
ütőképes erre, és hihetünk benne, 
hogy ezt az eredményt el tudjuk ér-
ni” – mondta a Krónikának Hodos 
László. A klubelnök szerint téves fel-
fogás azt hinni, hogy a bajnokság 
meggyengült a MAC és a Jegesmed-
vék kiszállásával, mivel a magyaror-
szági csapatok több százezer eurót 
kaptak a magyar államtól, aminek a 
segítségével nagyon megerősödtek. 
„Nagyon jó játékosaik vannak. Még 
az is lehetséges, hogy az idei szezon 

erősebb lesz a tavalyinál. A DAB, a 
Fradi, az Újpest nagyon megerősöd-
tek. Sokkal több pénzük van, mint 
nekünk és könnyebb náluk az elszá-
molás is. Nagyon kemény meccsek 
lesznek” – vélekedett. Szerinte jelen-
leg ezek a csapatok nagyjából azonos 
szinten vannak, de az majd csak me-
net közben dől el, hogy melyikük bír-
ja jobban a szezont, kinek lesz több 
sérültjei, és kik igazoltak valódi top-
játékost – olyat, aki végigbírja a több 
mint száz találkozót. Hodos legna-
gyobb kihívásnak azt tartja, hogy az 
Erste Ligával párhuzamosan a román 
bajnokságban is helyt kell majd áll-
niuk. „Egyrészt a hagyomány miatt, 
másrészt mert állami klub vagyunk, 
ezért ez elsődleges fontosságú” – ma-
gyarázta.

Felkészült újoncok

Az erdélyi csapatok egymás elleni 
Erste Liga-mérkőzései a hazai baj-
nokságba is beszámítanak majd, a két 
hargitai csapat pedig már idén szept-
emberben megmérkőzik egymással. 
Addig azonban még mindketten a Fe-
rencváros ellen kezdenek hétvégén 
hazai környezetben. A Gyergyói HK 
vezetőedzője, Alexander Trofimov 
szerint felkészültek a szezonrajtra, 
jó hangulatban vágnak neki a pontva-
dászatnak. Az a céljuk, hogy lépés-

ről lépésre, mérkőzésről mérkőzésre 
fejlődjenek, így nem gondol még arra, 
mi következik hétfőn, illetve kedden a 
Csíkszeredai Sportklub elleni össze-
csapásokon. „Természetesen tudom, 
hogy a szurkolók számára mekko-
ra tétje van a Gyergyószentmiklós–
Csíkszereda találkozóknak, és hogy 
ez a székely rangadó. Helyes is, hogy 
ők így várják ezt a két mérkőzést. Ne-
künk, a csapatnak azonban csak két 
egyszerű alapszakaszbeli találkozót 
kell jelentsenek. Akár 6, akár 3 pon-
tért játszunk, tudnunk kell, hogy nem 
ezen múlik a bajnokság, nem bajno-
ki döntőről van szó, nincs miért túl 
nagy terhet raknunk magunkra. Sa-
ját játékunkat kell játszanunk, kihoz-
ni magunkból a legtöbbet, azt, amire 
most képesek vagyunk. Ezt mondom 
a játékosaimnak is. Természetesen 
azért játszunk, hogy győzzünk, de 
ugyanilyen fontos, hogy a fejlődést 
szolgálják ezek a mérkőzések. Hosz-
szú még a szezon, nagyon sok mérkő-
zés van hátra, és majd később fogjuk 
értékelni a most megszerzett ta-
pasztalatokat” – nyilatkozta az orosz 
szakember.

Változatlan kiírás

A Brassói Corona pénteken romá-
niai idő szerint 19.50-kor Bécsben 
lép pályára a Vienna Capitals ellen, 
majd vasárnap – amikor a Gyergyói 
HK 18.30-tól az FTC-t fogadja – a Fe-
hérvári Titánok vendége lesz 19.30-
tól. A Sportklub pénteken 9.30-kor 
fogadja azt az FTC-t, amelyik ko-
rábban 3-2-re legyőzte büntetőkkel 
a Debreceni EAC-ot, majd hosszab-
bítás után 2-1-re kikapott Újpesten. 
Az Erste Ligában még győzelemmel 
kezdett a Dunaújvárosi Acélbikák – 
6-3-ra nyert Ausztriában –, de nyert 
a DEAC is otthon 3-2-re a Vasas ellen. 
Az újonc Budapesti HC hosszabbítás 
után kapott ki 2-1-re a Fehérvári Titá-
nok vendégeként.

Összesen viszont mindegyik csa-
pat negyven meccset játszik majd a 
január 21-ig tartó alapszakaszban 
úgy, hogy a tizenegy csapatos me-
zőny minden tagja négyszer találko-
zik egymással. Az így gyűjtött pontok 
alapján kialakuló végső rangsor első 
öt helyezettje a biztos rájátszásra ju-
tást jelentő felsőházi középszakasz-
ban lép jégre – január 23. és február 
23. között – az erősorrend kialakí-
tásához, míg a 6–11. helyezettek az 
alsóházban játszanak oda-vissza vá-
gós, körmérkőzéses rendszerben 
azért, hogy a kieséses szakaszra jus-
sanak. Mint már beszámoltuk róla: a 
tavalyi idényhez hasonlóan a felső-
ház dobogósai sorrendben választ-
hatnak majd maguknak ellenfelet a 
nyolc csapatot érintő, február 26-án 
kezdődő rájátszásra, ahol minden 
párharc négy nyert mérkőzésig tart.

GERGELY IMRE,
VÁSÁRHELYI-NYEMEC RÉKA

Rangadóval 
folytatódik a Liga 1
A labdarúgó-válogatottak Nemze-
tek Ligája mérkőzései miatt tartott 
bajnoki szünet után hétvégén 
Kolozsvári CFR–FCSB-rangadóval 
folytatódik a Liga 1. A nyolcadik for-
duló vasárnap 21 órától rendezen-
dő derbije előtt az összetett élén a 
bukaresti „piros-kékek” két ponttal 
előzik meg a második helyen 
tanyázó címvédő fellegváriakat. 
A hazai élvonalbeli bajnokság 
további párosítása: Chiajna–Sep-
siszentgyörgyi Sepsi OSK (péntek, 
18 óra), Dinamo–Astra (péntek, 
21), Călărași–Botoșani (szombat, 
15), Medgyesi Gaz Metan–Craiova 
(szombat, 21), Voluntari–Iași (va-
sárnap, 18), Viitorul–Hermannstadt 
(hétfő, 21).

Villámrajt a Bajnokok 
Ligájában
Győzelemmel kezdte meg főtáblás 
szereplését a Dinamo férfi kézilab-
dacsapata a Bajnokok Ligájában, 
ahol a D csoport nyitófordulójában 
szerda este 26-24-re legyőzte a 
norvég Elverumot. A hazai élvo-
nalbeli bajnokságban a címvédő 
bukaresti együttes szombaton 
17.30 órakor azt a Temesvári Polit 
fogadja, amelyik szerdán 26-26 
arányú döntetlent játszott otthon 
a Tordával az első fordulóban jegy-
zett összecsapásán. Märcz Tamás, 
a magyarok szövetségi kapitánya, 
mint ismeretes, fiatal kerettel vesz 
részt a németországi tornán, ahol 
elsősorban az újoncok tapasztalat-
szerzésére törekszenek.

Ausztrálverés 
Berlinben
Ausztrália ellen szerezte meg első 
győzelmét Magyarország fér-
fi vízilabda-válogatottja a berli-
ni világkupán, ahol a csoportkör 
második fordulójába, 9-8-ra győzte 
le az ellenfelet. Lapzártánk után 
Japán volt az ellenfél, de a házi-
gazda németekkel teljes négyesből 
mindenki továbbjutott a pénteki 
negyeddöntőkre. Hasonlóképp a B 
csoportból is, ahol szerdán Szerbia 
14-8-ra verte az Egyesült Államo-
kat, Horvátország pedig Dél-Afrikát 
múlta felül 25-2-re. A szombaton az 
elődöntőket rendezik a világkupán, 
majd vasárnap – a helyosztók után 
– romániai idő szerint 16 órától 
a fináléban mártóznak meg a to-
vábbjutók.

Szapporo meghátrál 
az olimpiarendezéstől
Nagy valószínűséggel mégsem 
száll harcba a 2026-os téli olimpia 
rendezési jogának elnyeréséért 
Szapporo, tekintettel az elmúlt he-
tek pusztító földrengéseire, ame-
lyek több mint 40 halálos áldoza-
tot követeltek Japánban. Az MTI 
alapján az 1972-es téli játékok-
nak is otthont adó város a japán 
hírügynökség értesülései szerint 
inkább a 2030-as ötkarikás ese-
ményre pályázna, s erről a döntés-
ről a jövő héten tájékoztatni fogja 
a Nemzetközi Olimpiai Bizottságot 
(NOB). A 2026-os játékokra Szap-
porón kívül Olaszország (Cortina 
d’Ampezzo, Milánó és Torino), 
Kanada (Calgary), Törökország 
(Erzurum) és Svédország (Stock-
holm) jelezte érdeklődését, ám 
minden helyszínnel kapcsolatban 
vannak politikai vagy emberi jogi 
bizonytalanságok. A NOB a jövő 
szeptemberi, milánói kongresz-
szusán nevezi meg a házigazdát. 
A 2022-es téli olimpiát Pekingben 
rendezik.

Felkészültek. Az erdélyi csapatok nemcsak a hazai bajnokságban, hanem az Erste Ligában is vetélytársak lesznek

Az UTA kiütötte a Temesvári ACS Polit a Román Kupából
Ahogyan a másodosztályos labda-
rúgó-bajnokságban, úgy a Román 
Kupa negyedik körében is örök-
rangadót nyert az UTA a Temesvá-
ri ACS Poli ellen. Az aradi együttes 
szerda késő délután 2-1-e győzte le 
a Béga-parti riválist, így továbbju-
tott a sorozat tizenhatoddöntőjébe. 
Mellé csatlakozott még aznap a Te-
mesvári ASU Poli is, amelyik városi 

riválisát, a Ripensiát hosszabbítás-
ban múlta felül 2-1-re. Meglepetést 
a Slatina-i CSM okozott aznap, mi-
vel egyedüli negyedik ligás csapat-
ként 2-0-ra legyőzte otthon a Liga 
2-ből „érkezett” Argeș FC-t.

A szerdai játéknapon nyert 
még a Brăila-i Unirea, a Bucovina, 
a Mioveni, a Snagov, a Progresul 
Spartac és az Energeticianul is. Lap-

zártánk után két meccset játszottak 
még a kupasorozat negyedik köré-
ben, hogy a tizenhatoddöntők me-
zőnye a keddi Moreni–Târgoviște 
összecsapás győztesével legyen tel-
jes. A negyedik körből a héten még 
a Nagyváradi Luceafărul, a Clinceni, 
a Liești, a Gyulafehérvári Unirea, a 
Turnu Măgurele és a Rapid labdarú-
gócsapatai jutottak tovább.

Szombaton a másodosztályos baj-
nokság hetedik fordulójában többek 
között UTA–Clinceni (szombat, 12.30 
óra), Temesvári ACS Poli–Snagov (va-
sárnap, 11 óra), Ploiești–Temesvári 
ASU Poli (vasárnap, 13 óra) és Argeș 
FC–Kolozsvári Universitatea (hétfő, 
18 óra) párosítás szerint játszanak.
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