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Kettőből kettő a mérleg
Steaua-veréssel hangolt az Erste Ligára a GYHK

GERGELY IMRE,  PÁL GÁBOR

A z történt, amire számíta-
ni lehetett, a Gyergyói HK 
könnyedén, különösebb 

megerőltetés nélkül legyőzte a Bu-
karesti Steauát Kézdivásárhelyen. 
A mérkőzés emlékezetes marad, és 
nem az eredmény miatt, hanem a 
helyszínnek köszönhetően. Kézdi-
vásárhely egy csodaszép pályával 
gazdagodott. Történelmi dátum: 
2018. szeptember 14-én zajlott az el-
ső itt rendezett hivatalos felnőtt baj-
noki meccs. A Gyergyói Hoki Klub 
győzelmével végződött.

Már az első percben előnyhöz 
jutott a gyergyói csapat, a nézők 
Vorobjevet látták gólszerzőnek, 
de a hivatalos jegyzőkönyv sze-
rint Dimitrij Pestunov talált be a 
Steaua kapujába. A szünet előtt bő 
egy perccel kettőre nőtt az előny, 
Benedek Roland távoli lövése 

után. A bírók szerint azonban Ele-
kes-Darabont Csaba ért utoljára a 
korongba.

A második harmadban Goga At-
tila szerezte meg a GYHK harmadik 
gólját egy remekül kijátszott ember-
előnyös akció végén, majd Pestunov 
másodszor is eredményes volt, és 
Daradics Csaba is megzörgette a bu-
karestiek hálóját, így az utolsó har-
mad előtt kényelmes előnnyel ment 
az öltözőbe Alekszander Trofi mov 
legénysége.

Az utolsó játékrészben kienged-
hettek a gyergyóiak, és a fővárosi-
ak meg is nyerték ezt a harmadot, 
de a piros-fehérek így is négy góllal 
győztek.

Érdemes megjegyezni, hogy Tro-
fi mov edző már a meccs kezdetétől 
az első soréval egyforma játékidőt 
adott a legfi atalabbaknak, embe-
relőnyben és emberhátrányban is 
pályára küldte Ivácsonyt, Györgyöt 

és Lázárt is. Lázár Kainnak különö-
sen emlékezetes marad a mérkőzés, 
ő lőtte ugyanis a hetedik gólt, egy 
remek mozdulattal. Számára ez volt 
az első találat a felnőttek között. 

A GYHK így remekül indította 
a szezont, Brassó legyőzése után a 
Steauával is behúzta a kötelezőt.

Bukaresti Steaua–Gyergyói Hoki 
Klub 3–7 (0–2, 0–3, 3–2), gólszerzők 
Ilja Zseltyakov (45.), Antal Alfréd 
(56.), Vlad Grigori (58.), illetve Di-
mitrij Pestunov (1., 38.), Elekes-Da-
rabont Csaba (19.), Goga Attila (34.), 
Daradics Csaba (40.), Szergej Vorob-
jev (51.), Lázár Kain (58.).

Ma és holnap székely rangadó

Tegnap este lapzártánk után zajlott 
a Gyergyói Hoki Klub első Erste Li-
ga-mérkőzése a Ferencváros ellen. Ma 
és holnap sincs megállás, a Csíkszere-
dai Sportklub lesz a vendég Gyergyó-
szentmiklóson. A ma esti találkozó 
egyben Erste Liga- és romániai bajnoki 
meccs, azaz „hatpontos” lesz . Holnap 
három pontért megy a harc, ami a ro-
mániai bajnokságban számít. Mindkét 
összecsapás 18.30-kor kezdődik. 

 A mérkőzésekre elővételben 
a műjégpálya irodájában, illetve 
a Rubin Hotel recepcióján (Gábor 
Áron utca 1. szám), a Preferato be-
mutatóüzletben (Kossuth Lajos 
utca) vagy a Beep T Zone üzletben 
(a Maros Szálloda mellett, a 43-as 
tömbház sarkán) lehet jegyet vásá-
rolni. A belépők ára felnőtteknek 15, 
gyermekeknek, nyugdíjasoknak és 
hölgyeknek pedig 10 lej.

• Lejátszotta máso-
dik romániai bajnoki 
meccsét is a Gyergyói 
Hoki Klub. Ezúttal sem 
hibáztak a piros-fehé-
rek, péntek este négy 
góllal verték meg a 
Steauát Kézdivásárhe-
lyen. Ezzel indították 
azt a négymeccses so-
rozatot, amely tegnap 
este lapzártánk után 
a Ferencváros elleni 
Erste Liga-mérkőzés-
sel folytatódott, és 
ma, valamint holnap 
a Csíkszeredai Sport-
klub elleni összecsa-
pásokkal zárul.

Tizenhárom gólt láthatott a kö-
zönség a jégkorong Erste Liga első 
csíkszeredai mérkőzésén, pénteken 
este a házigazda Sportklub büntető-
lövésekkel 7–6-ra győzte le a Ferenc-
várost a Vákár Lajos Műjégpályán. 

Jó iramú, gólokban gazdag, ke-
mény, de sportszerű meccset hozott 
az idény első, telt ház előtt lejátszott 
csíkszeredai Erste-ligás találkozója, 
amelyen a Sportklub 1–0-ra és 2–1-re 
vezetett, majd a Fradi 3–2-re, 4–3-ra, 
5–4-re és 6–5-re, de a rendes játékidő 
végére 6–6-ot mutatott az eredmény-
jelző. Az ötperces hosszabbításban, 
amikor a csapatok három a három 

ellen játszottak, már nem született 
több találat, így szétlövés után dőlt 
el a mérkőzés kimenetele. A büntető-
lövés-sorozatban egyetlen játékos, a 
sportklubos Vjacseszlav Belov tudott 
gólt lőni, így a hazai együttes 7–6-ra 
nyert. A szétlövés utáni győzelemért 
a Sportklub két pontot kapott, a Fra-
di pedig egyet.

Csíkszeredai Sportklub–Ferenc -
város 7–6 – hosszabbítás és szétlö-
vés után (2–2, 2–2, 2–2, 0–0, 1–0), 
gólszerzők Becze Tihamér 3, Andrej 
Taratuhin, Radim Valchar, Részegh 
Tamás és Vjacseszlav Belov, illetve 
Tóth Adrián 2, Roderick Fitzgerald, 

Braden Walls, Lauri Karmeniemi és 
Brett Switzer.  

További eredmények: Vienna Ca-
pitals II.–Brassói Corona 1–7, Deb-
receni EAC–Fehérvári Titánok 6–2, 
Dunaújváros–Vasas 8–2, Újpest–Ho-
kiklub Budapest 8–0. A Gyergyói 
HK–Ferencváros, Titánok–Brassó, 
Hokiklub Budapest–Debrecen, Va-
sas–Vienna II. és Újpest–Dunaújvá-
ros mérkőzések lapzárta után feje-
ződtek be.

A mai program: 18.30-tól Gyergyói 
HK–Sportklub, 19.40-től Hokiklub 
Budapest–Vasas, 21 órától Dunaújvá-
ros–Brassó. (G. I.)

Háromgólos sikerrel rajtolt a Fehérvár
A Fehérvár AV19 csapata saját közönsége előtt legyőzte a horvát Med-
vescak Zagrebet az osztrák jégkorongliga (EBEL) pénteki nyitókörében. 
Eredmények: Fehérvár–Zagreb (horvát) 5–2 (2–0, 3–2, 0–0), a Fehérvár 
gólszerzői Kóger 2, Sofron, Erdély és Luttinen; Linz–Vienna Capitals 
2–3 (szétlövéssel), Innsbruck–Dornbirn 3–4 (hosszabbítás után), Red 
Bull Salzburg–Klagenfurt 2–4, Villach–Znojmo 4–3 (hosszabbítás 
után), Bozen–Graz 4–2.

Súlyos magyar vereségek a Tipsport Ligában
A MAC Újbuda hazai jégen 7–1-re kikapott a Nové Zámkytól péntek 
este, a szlovák élvonalbeli jégkorong-bajnokság (Tipsport Liga) első 
magyarországi mérkőzésén. Súlyos vereséggel kezdett a másik magyar 
csapat is, a DVTK Jegesmedvék 6–1-re maradt alul a legutóbbi szezon-
ban elődöntőig jutott Nitra vendégeként.

• RÖVIDEN Büntetőkkel nyert a Sportklub

„ A ma esti találkozó egy-
ben Erste Liga- és romá-
niai bajnoki meccs, azaz 
„hatpontos” lesz . Hol-
nap három pontért megy 
a harc, ami a romániai 
bajnokságban számít.




