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Gyergyói siker Bécsben
Megvan az első Erste-ligás győzelem

GERGELY IMRE

A papírforma szinte ismeretlen 
fogalom az idei Erste Liga-so-
rozatban, így bár a Vienna 

Capitals II. együttesét a gyergyói 
piros-fehéreknél gyengébbnek te-
kintették a szakértők, tudni lehetett, 
hogy kicsit sem lesz könnyű dolga a 
GYHK-nak első idegenbeli meccsén. 
Gogáéknak azonban sok erőt ad-
hatott, hogy otthonuktól közel ezer 
kilométerre is gyergyói szurkolók-
tól volt hangos a csarnok, ugyanis a 
mérkőzésre számos Ausztriában és 
Nyugat-Magyarországon dolgozó ho-
kidrukker elutazott. 

A vezetést Vorobjev szerezte meg 
a mieinknek, majd rögtön a második 
harmad kezdetén Pesztunov is beta-
lált, elindítva a csapatot egy kényel-
mes győzelem felé. Azonban mégsem 
így alakult. Bár a Trofi mov-legénység 
a meccs nagy részében fölényben ját-
szott, ezúttal is hiányzott az átütőerő, 

• Kétszer is két góllal 
vezetett a Gyergyói 
Hoki Klub csapata 
Ausztria fővárosában, 
de végül nagyon meg 
kellett szenvednie a 
három pontért. A Vien-
na Capitals II. fiataljai 
alaposan megizzasztot-
ták a mieinket, a lényeg 
viszont, hogy megvan 
az első győzelem.

T öbb mint félezer erdélyi magyar 
középiskolás bizonyított a 4. Sport-

olimpián, ahol nyolc versenyszámban 
zajlott a küzdelem. A női kosárlabda-
torna trófeája Gyergyószentmiklósra 

jött, a Salamon Ernő Gimnázium csa-
pata lett az idei győztes.

Az RMDSZ és a Communitas 
Alapítvány által szeptember 19–22. 
között Kolozsváron megrendezett 

Sportolimpián 28 iskolából 547 di-
ák versenyzett, 50 testnevelő tanár 
vezetésével. Az erdélyi magyar is-
koláknak kiírt sportvetélkedőn fut-
ball, kézilabda, kosárlabda, röplab-

da, úszás, atlétika, asztalitenisz és 
strandröplabda versenyszámokban 
mérkőztek meg a részvevők.

Gyergyószékről a Salamon Ernő 
Gimnázium lány kosárlabdacsapata 
nevezett be a viadalra, nem titkol-
tan azzal a szándékkal, hogy meg is 
nyerje. Vezetőjük, Elekes Ágnes test-
nevelő tanár méltán lehet elégedett 
és büszke, elérték a kitűzött célt.

A kosárlabdatornán részt vevő hét 
együttest két csoportba sorolták, a 
Salamon Ernő csapata a székelyud-
varhelyi Baczkamadarasi Kis Gergely 
Református Kollégium, a kolozsvári 
Báthory István Elméleti Líceum és a 

sepsiszentgyörgyi Mikes Kelemen El-
méleti Líceum együtteseivel küzdött 
meg a csoportmérkőzések során. Az 
eredmények: Gyergyó–Székelyudvar-
hely 36–16, Gyergyó–Kolozsvár 49–
24, Gyergyó–Sepsiszentgyörgy 35–31.

A csoportelső salamonos lányok a 
másik csoport másodikjával, a Szat-
márnémeti Kölcsey Ferenc Gimnázi-
um csapatával játszottak az elődön-
tőben, és 10 pontos győzelemmel, 
37–27-es eredménnyel jutottak be a 
döntőbe. Itt ismét a székelyudvarhe-
lyi együttessel találkoztak, mivel a 
másik elődöntőben a „Refi ” csapata 
legyőzte a csíkszeredai Márton Áron 
Gimnázium lányait.

A döntő hihetetlen izgalmakat 
hozott. A rendes játékidő végén 31–31 
állt az eredményjelzőn. Innen ötszöri 
(!) hosszabbítást játszottak, melynek 
végén 56–49-re nyertek a gyergyói 
lányok. (G. I.)

 Sportolimpiát nyertek a salamonos kosaraslányok

a helyzetek rendre kimaradtak. Ezzel 
szemben a bécsi farmcsapat valahány-
szor eljutott a GYHK kapujáig, életveszé-
lyes volt. Gorjacsevszkih nagy védéseket 
mutatott be, Schlögl góljánál azonban 
már ő is tehetetlen volt. A piros-fehéreket 
Goga találata nyugtatta meg valame-
lyest a harmadik harmad derekán, de 
nemsokára ismét egygólosra csökkent 
a különbség, Maxa lövése is utat talált 
a ketrecbe. Ettől láthatóan erőre kaptak 
az osztrákok, az utolsó tíz percben ne-
héz pillanatokat éltek át a Gyergyói HK 
játékosai és szurkolói. A végső dudaszó 
megváltásnak tűnt. Nagyon kellett ez a 
győzelem lélektani szempontból is. 

Tegnap lapzárta után Dunaújváros-
ban, az Acélbikák vendégeként játszott 
a Gyergyói Hoki Klub, ma este hét óra-
kor pedig Budapesten, az Újpest vendé-
geként lép pályára.

Jégkorong, Erste Liga, 
alapszakasz

Vienna Capitals II.–Gyergyói HK 
2–3 (0–1, 1–1, 1–1), gólszerzők Richard 
Schlögl (32.), Alexander Maxa (51.), il-
letve Pavel Vorobjev (9.), Dimitrij Pesz-
tunov (21.) és Goga Attila (49.). Bünte-
tőpercek: 19–13. Kapura lövések: 31–30.

 
A Sportklub nehezen nyert, 
Brassó nagyon kikapott

A pénteki játéknapon pályára lé-
pett a másik két erdélyi jégkorong-
csapat is az Erste Ligában. Előzetesen 
sima mérkőzésnek lehetett gondolni, 
de a Csíkszeredai Sportklubnak na-
gyon keményen meg kellett dolgoz-
nia a győzelemért a Schiller-Vasas HC 
ellen. 

Csíkszeredai Sportklub–Budapesti 
Schiller-Vasas HC 4–1 (1–0, 2–1, 1–0),  
gólszerzők Rokaly Szilárd (20. perc), Be-
cze Tihamér (30.), Andrej Taratuhin (40.) 
és Vitalij Sulakov (51.), illetve Turbucz 
Márton (23.). 

A Brassói Corona nagy felhajtással 
készült idei első komoly mérkőzésére, 
ehhez képest súlyos vereséget szenve-
dett, a Debreceni EAC kiütéssel, 1–6 
arányban nyert a Cenk alatti városban. 
Brassói Corona–Debreceni EAC 1–6  
(0–0, 0–4, 1–2), gólszerzők Jereme Tend-
ler (52. perc), illetve Németh Attila (21., 
47.), Silló Arnold (27., 46.), Kovács Bron-
son (27.), Vlagyiszlav Kulesov (39.).

A hét másik meglepetése volt, hogy a 
Fehérvári Titánok hosszabbításos mér-
kőzésen 3–2-re győztek az Újpest ellen. 
A pénteki nap rangadóján: Ferencvá-
ros–Dunaújvárosi Acélbikák 3–2.

Ünneplő salamonos lányok: 
övék a legjobb erdélyi magyar 
középiskolás kosárlabdacsapat 

◂   F O R R Á S :  S P O R T O L I M P I A

Megtört a jég, a pi-
ros-fehérek rátaláltak 
a győzelem útjára 

▴ FORRÁS: GYERGYÓI 
     HOKI KLUB




