
Nagyon nem úgy alakult 
a Gyergyói HK–Fehérvári Titánok 
mérkőzés, ahogyan 
a piros-fehérek elképzelték

◂  FOTÓ: VADUVA ISTVÁN/GYHK

2018.  OKTÓBER 9. ,  KEDD1 0 S P O R T #labdarúgás  #hoki

Szép kezdés után fájó vereség
Egy jó harmad után a fehérváriak elverték a GYHK-t

GERGELY IMRE

Ú gy kezdődött, ahogyan a 
gyergyói drukkerek elvár-
ják a csapattól: jó játékot 

nyújtva 2–0-ra vezetett az első szü-
netben a GYHK. Előbb a friss igazo-
lás, Roman Tománek ért bele remek 
ütemben Nagy Csaba kapu elé lőtt 
korongjába és szerezte meg az első 
gólt, majd emberhátrányban Csergő 
Hunor szép megmozdulásával ket-
tőre növelte a különbséget. Pihenő 
után nem sokkal Makszim Vesutkin 
találatával már hárommal vezetett 
a GYHK, de innen mintha elvágták 
volna a fonalat. A háromgólos veze-
tés ellenére a fehérvári csapat kezd-
te irányítani a találkozót. A kanadai 
Jack Lewis még a középső játékrész-
ben mesterhármast lőve egyenlített. 
Ez sem rázta fel a gyergyóiakat, 
akiknek teljesen szétesett a játékuk, 

és a harmad legvégén már a ven-
dégek vezettek, Mark Bennett gólja 
révén. A záróharmadban sem javult 
a helyzet, a gyergyói csapat tovább 
süllyedt, amit Lewis negyedik gólja 
tett nyilvánvalóvá. A végén Bennett 
üres kapus találattal állította be a 
3–6-os végeredményt.

Teljesen megérdemelt volt a fe-
hérváriak sikere. A GYHK most 
sem tudott kiegyensúlyozott játé-
kot nyújtani 60 percen keresztül, a 
20 percnyi jó teljesítmény nagyon 

kevés. Továbbra is bajok vannak az 
emberelőnyös helyzetek kihaszná-
lásával is. Bőven van még mit javí-
tani... És kívülről nézve úgy tűnik, 
hogy egyes játékosok hozzáállása is 
elfogadhatatlan.

Erste Liga, alapszakasz: Gyer-
gyói HK–Fehérvári Titánok 3–6 
(2–0, 1–4, 0–2), gólszerzők Roman 
Tomanek (2., 21.), Csergő Hunor (16.), 
illetve Jack Lewis (22., 24., 32., 45.), 
Mark Bennett (40., 60.). Büntetőper-
cek: 6–14. Kapura lövések: 53–50. 

További eredmények: Dunaújvá-
rosi Acélbikák–Debreceni EAC 3–4 
(1–2, 1–0, 1–2) Csíkszeredai Sport-
klub–Hokiklub Budapest 8–3 (3–2, 
1–1, 4–0) Schiller Vasas HC–Brassói 
Corona 3–4 – hosszabbítás után (0–
0, 2–1, 1–2, 0–1), Újpest–EV Vienna 
Capitals II. 7–3 (4–1, 1–1, 2–1).

Nagyon nehéz túra következik

Tegnap este a listavezető Csíkszere-
dai Sportklub otthonában lépett pá-

lyára a Vitalij Donika által vezetett 
gyergyói csapat. A közeljövő sem 
lesz könnyebb. Pénteken Debrecen-
ben a harmadik helyezett DEAC, 
vasárnap Budapesten a második he-
lyen álló Ferencváros fogadja a mi-
einket. Hétfőn pedig ismét a Fehér-
vári Titánokkal csap össze a GYHK, 
Székesfehérváron.

N agy csatát vívott a szárhegyi 
csapat a Hargita megyei lab-

darúgó 4. Liga 6. fordulójában a 
Csíkszentsimoni Szefite ellen. A 
Bástya jól kezdte a mérkőzést, és 
az első félidőben kétszer is előnybe 
került, de az ellenfél mindkétszer 
egyenlített. A második félidőben 
már nem ment túl jól a hazai gépe-
zet, és a vendégek rövid idő alatt 
két gólt is szereztek. Len Attila har-
madik találatával egy gólra fel tu-
dott kapaszkodni a zöld-fehér ala-
kulat, de a mérkőzés végén mégis 
a vendégek örülhettek. A Gyergyó-
szentmiklósi VSK ezúttal pihent, a 
Csíkszentdomokosi SE vendégeként 
kellett volna pályára lépnie, de el-
halasztották a meccset. A pótlásra 
október 13-án, szombaton kerül sor. 
A Csíkszentgyörgyi Fiság–Csicsói 

Ezüstfenyő mérkőzést nem játszot-
ták le, mert a vendég csicsói együt-
tes játékosainak leigazolási köny-
vében nem volt érvényes az orvosi 
láttamozás. A meccset a Fiság zöld 
asztalnál 3–0-ra nyerte. 

A két megrendezett találkozó 
eredménye: Gyergyószárhegyi Bás -
tya–Csíkszentsimoni Szefi te 3–5 

(2–2), gólszerzők Len Attila (2. és 
30. és 72. perc), illetve Tompos Szi-
lárd (22. és 90.), Czikó Zsombor (44. 
és 70.), Dobos Oszkár (74.), tudósí-
tott Mihai Mereș; Maroshévízi Pro 
Mureșul–Balánbányai Bányász 1–2 
(0–1), gólszerzők Silviu Tararache 
(90.), illetve Ionel Oblijan (20. és 87.), 
tudósított Traian Stoian.

Nem tudott nyerni a Bástya

• Csak egy harmadon 
át sikerült tovább-
vinni vasárnap este 
azt a lendületet és 
jó játékot, amit pén-
teken mutatott az 
edzőváltáson átesett 
Gyergyói Hoki Klub. 
A Fehérvári Titánokat 
húsz percen keresztül 
simán felülmúlták a 
piros-fehérek, hogy 
aztán teljesen megfor-
duljon a játék képe és 
az eredmény is.

1. Maroshévíz 6 4 1 1 13–7 13
2. Gyergyószentmiklós 5 4 0 1 17–8 12
3. Csíkszentsimon 6 3 2 1 13–7 11
4. Balánbánya 6 3 1 2 11–12 10
5. Csíkszentdomokos 5 2 3 0 16–5 9
6. Csicsói Ezüstfenyő 6 1 1 4 10–16 4
7. Csíkszentgyörgy 6 1 1 4 9–17 4
8. Gyergyószárhegy 6 0 1 5 10–27 1

• 4 .  L I G A ,  K E L E T I  C S O P O R T

Futsal 2. Liga: Segesváron kapott ki 
az Inter Gyergyó
Nem volt jó napjuk az Inter Gyergyó teremfocisainak vasárnap. A 2. 
Liga 3. fordulójában a Segesvári Pro Tineret otthonában léptek pályára 
a gyergyószentmiklósiak. Egy feszült mérkőzésen nagy különbségű 
vereség lett a vége. Az első félidőben már 3–0-ra vezettek a seges-
váriak, aminek előzménye volt, hogy 1–0-nál az egyik hazai játékos 
sportszerűtlensége miatt dulakodás tört ki a két csapat tagjai között. A 
kedélyek végül lecsillapodtak, folytatódott a találkozó, de az incidens 
megzavarta a gyergyóiakat. A különbség a vészkapusos taktikára vál-
tás ellenére is csak nőtt, a Segesvári Pro Tineret 8–2-re nyert. 

Az Inter Gyergyó legközelebb október 15-én, hétfőn 19 órakor lép 
pályára, a Kézdivásárhelyi KSE csapatát fogadja.  A Gyergyóremetei 
Kereszthegy szabadnapos volt a hétvégén, és a következő fordulóban, 
október 13-án, szombaton szintén hazai környezetben szerepel, ellen-
fele a listavezető Fortius Buzău lesz. 

További eredmények: Piatra Neamț-i Ceahlăul–Fălticeni-i Pro Academy 
10–1, Fortius Buzău–Galaci United2 6–1, Kézdivásárhelyi KSE–Maros-
vásárhelyi VSK 7–5.

• RÖVIDEN 

Ötgólos Sapientia-
vereségek
Lejátszotta első hivatalos hazai mérkő-
zéseit a Sapientia U23 csapata a román 
felnőtt jégkorongbajnokság alapszaka-
szában. A nyáron alakult, fiatalokból álló 
gárda pénteken és szombaton is ötgólos 
vereséget szenvedett a Steauától Csík-
karcfalván.
Első mérkőzés: Sapientia U23–Bu-
karesti Steaua 4–9 (2–5, 2–2, 0–2), 
gólszerzők Dósa Csaba, Részegh Zsolt, 
Tódor Csaba és Boldizsár Cristian, illet-
ve Oleg Zadojenko 2 és Andrei Filip 2–2, 
Márton Rajmund, Antal Alfréd, Mikita 
Vasziljev, Jevgenyij Limanszki és Mihai 
Georgescu.
Második mérkőzés: Sapientia–Steaua
2–7 (0–1, 2–3, 0–3), gólszerzők Ilyés 
Tamás és Sándor Emil, illetve Mihai 
Georgescu 2, Oleg Zadojenko, Jevgenyij 
Limanszki, Márton Rajmund, Vlad Grigori 
és Mikita Vasziljev.




