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Háromgólos hátrányból  állt fel a GYHK
Egy pontot érő feltámadás az Újpest otthonában

GERGELY IMRE

A z Erste Liga nyert Gyergyó-
val, ezt immár a magyaror-
szági csapatok is láthatják. 

A hivatalos jegyzőkönyv szerint a 
helyszínen 525 nézője volt hétfőn es-
te az Újpesti TE–Gyergyói HK mér-
kőzésnek, és még 6500-an követték 
az interneten. A látottak szerint a 
csarnok közönségének legalább fe-
le a GYHK szurkolója volt, és való-
színűleg a számítógépek képernyője 
előtt izgulók többsége is. A piros-fe-
hérek belépésével tehát megugrott 
az érdeklődés a jégkorongliga iránt. 

Alighanem a csapatot is meg-
lepte, hogy bárhol lépjen pályára, 
otthon érezheti magát. Hétfőn ala-
posan meg is dolgozott azért, hogy 
közönsége szeretetét meghálálja. 
Háromgólos hátrányban sem adta 
fel, végig tartotta a tempót a jóval 
esélyesebbnek gondolt lilákkal, és 
pontot szerzett.

Alakul a játék

37-et lőttek az újpestiek, 30-at a 
gyergyóiak, ez is jelzi, hogy főként 
védekezésben javult a piros-fehérek 
játéka az egy nappal korábbi duna-
újvárosi mérkőzéshez viszonyítva. 
Harminc percig teljesen kiegyen-
lített volt a játék, mindkét oldalon 
adódtak helyzetek, aztán egy vá-
ratlan, takarásból leadott lövéssel 
az UTE szerezte meg a vezetést. Ez 
láthatóan megzavarta a piros-fehé-
reket, hiszen a meccs olyan idősza-
kában történt, amikor egyértelműen 
a GYHK uralta a játékot. A zavaro-
dottságot kihasználva a házigazdák 
még kétszer betaláltak. 3–0 volt az 
állás a harmadik harmad elején, és 
már úgy tűnt, eldőlt a találkozó, ám 
a közönség által ilyen hátránynál is 
buzdított Hoki Klub nem adta fel. 
Előbb Csergő vágta be Szimakov 
passza után a korongot, majd Vesut-
kin lőtt két hatalmas gólt. Ezzel min-

denképpen beírta nevét a gyergyói 
szurkolók szívébe. 3–3 után jött a 
hosszabbítás, ahol Csergő kezében 
volt a győzelem, de lehetősége ki-
maradt, a kontrából pedig az Újpest 
megszerezte az aranygólt. A találko-
zó kapcsán érdemes megemlíteni, 
hogy ritka sportszerű volt a játék, 
mindössze egy kiállítás volt mind-
két oldalon.

Egy pontot gyűjtött tehát a Gyer-
gyói Hoki Klub, ami akár több is 
lehetett volna... Összességében az 
első idegenbeli turnén szerzett négy 
ponttal elégedettek lehetnek, és ha 
sikerül az Újpest elleni teljesítményt 
állandósítani, akkor igazán szép ki-
látások vannak a GYHK előtt. Persze 
ehhez az emberelőnyös és ember-
hátrányos játékban javulni kell.

Jégkorong, Erste Liga, alapsza-
kasz: Újpesti TE–Gyergyói HK 4–3 
– hosszabbítás után (0–0, 3–0, 0–3, 
1–0), gólszerzők Nemes Benjamin 
Zoltán (30.), Anze Ropret (31., 62.), 

Csányi Karol (35.), illetve Csergő 
Hunor (46.), Makszim Vesutkin (48., 
52.). Kapura lövések: 37–30. Bünte-
tőpercek: 2–2.

A GYHK most egy kicsit fel-
szusszanhat. Az elmúlt másfél 
hét alatt hét meccset játszottak a 
piros-fehérek, és több mint 2000 
kilométert utaztak. Legközelebb 
vasárnap lépnek jégre, vendégük 
a bécsi együttes lesz, másnap pe-

dig a Brassói Corona otthonában 
játszanak az Erste Ligába és a ro-
mániai bajnokságba is beszámító 
„hatpontos” mérkőzést.

Elverte Brassót a Sportklub

A Brassói Corona felett aratott sima 
győzelmének köszönhetően átvette 
a vezetést a jégkorong Erste Ligában 
a Csíkszeredai Sportklub. A tizen-
egy csapatos mezőnyben egyedül a 
csíki gárda veretlen.

Az Erste Liga mellett a román jég-
korongbajnokságba is beszámított 
a 6–1-es hazai sikerrel zárult hétfő 
esti Csíkszeredai Sportklub–Brassói 
Corona összecsapás, így a kék-fehé-
rek mindkét bajnokságban listave-
zetők és veretlenek. 

Csíkszeredai Sportklub–Brassói 
Corona 6–1 (3–0, 2–1, 1–0), gólszer-
zők Becze Tihamér (6. és 48. perc), 
Konsztantyin Panov (7.), Farkas 
Tamás (14.), Sándor Zoltán (24.) és 
Andrej Taratuhin (31.), illetve An-
ders Mikael Lidhammar (33.) A nap 
harmadik mérkőzésén: Hokiklub 
Budapest–FTC Telekom 1–5. 

• Egy hatperces rö-
vidzárlatot leszámítva 
egyenrangú ellenfele 
volt az Újpestnek a 
Gyergyói Hoki Klub, 
sőt a mérkőzés egyes 
szakaszaiban jobb is 
volt, mint házigazdája. 
Háromgólos hátrány-
ból is sikerült talpra 
állnia, sőt a győze-
lemre is volt esélye. 
Végül egy ponttal lett 
gazdagabb a gyergyói 
hokicsapat.

E dzőtáborban készültek a Gyer-
gyószentmiklósi Jövő FC 2004–

2005-ös korosztályú labdarúgói az 
új idényre. Az ifi k számára nem új-
donság a táborozás, az elmúlt évek-
ben a Gyilkos-tónál voltak egy-egy 

hetet, idén pedig a borzonti Dorka 
Panzió adott otthont az alapozás-
nak. Öt napot töltöttek a fi atalok az 
idei táborban, ahol a Jövő FC 13–14 
éves korosztálya napi három edzé-
sen dolgozott azért, hogy felkészült 

csapatként vághasson neki a baj-
nokságnak. A kora reggeli edzésen a 
szaladás és a fi zikai alapozás kapta a 
hangsúlyt, majd délelőtt, illetve késő 
délután a Berecz Norbert és Rokaly 
Attila edzők, valamint Portik Csaba 

kapusedző által összeállított labdás 
tréningeken gyakorolták a futball 
legfontosabb elemeit.

A tizenhét részt vevő gyermek 
számára igencsak fontos az edzőtá-
bor, ahogy az már az előző években 
is bebizonyosodott, az ilyen jellegű 
felkészülési forma jó eredményekhez 
vezethet. Mint Berecz Norbert edző 
elmondta, a legjobb, hogy ez idő alatt 
nem vonják el a gyerekek fi gyelmét a 
hétköznapok egyéb teendői, a televí-
zió, a számítógép, egy héten át a nap 

minden szakában kizárólag a labda-
rúgással foglalkozhattak.

Az ifik számára októberben raj-
tol az idény, céljuk pedig bejutni a 
Román Labdarúgó-szövetség által 
kezdeményezett országos bajnok-
ságba. (G. I.)

Táborban készültek a Jövő fiataljai

Az edzőtáborozó játékosok 
és edzőik

◂  FORRÁS: JÖVŐ FC

Köszönet a támogatásért
A Jövő FC ezúton is köszönetét 
fejezi ki Hargita Megye Tanácsá-
nak az edzőtábor támogatásáért. 
Bízunk benne, hogy a segítség 
megtérül, csapataink jó eredmé-
nyei nemcsak a Jövő FC és Gyer-
gyószentmiklós, hanem egész 
Hargita megye labdarúgásának 
hírnevét erősítik majd. (X)

• F I Z E T E T T  H I R D E T É S

1. Csíkszereda 5 4 1 0 0 27–13 14
2. Ferencváros 7 2 3 2 0 26–20 14
3. Dunaújváros 6 4 0 0 2 30–16 12
4. Újpesti TE 6 2 2 2 0 25–15 12
5. Debreceni EAC 6 3 1 1 1 24–15 12
6. Brassói Corona 6 3 0 0 3 22–20 9
7. Vienna Capitals II 5 1 1 0 3 15–22 5
8. Gyergyói HK 5 1 0 2 2 13–22 5
9. Fehérvári Titánok 4 0 2 0 2 10–17 4
10. Schiller–Vasas 6 0 1 2 3 10–24 4
11. Hokiklub Budapest 5 0 0 2 3 8–22 2

• A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA 




