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Bemutatkoznak a hokis lányok
Újra van női jégkorongcsapat Gyergyószentmiklóson

GERGELY IMRE

É ppen tizenöt éve szereztek 
aranyat a néhai Basilidesz 
Csaba edző által irányí-

tott lányok, de az akkori sport- és 
városvezetés nem értékelte ezt a 
sikert, a csapat támogatás nélkül 
maradt, és megszűnt. Néhányan 
még pár évig folytatták külön-
böző csapatoknál, de gyergyói 

színekben többé nem játszhattak 
jégkorongozó lányok, nők. Szabó 
(Laczkó) Zsuzsanna elszántan pró-
bálkozott, évről évre megkísérelt 
újra csapatot szervezni. Azonban 
sokáig nem sikerült ezt rendszeres-
sé tenni. Az előző szezonban már 
látszott előrelépés, összeállt a csa-
patra való női hokis, zajlottak az 
edzések. Idén eljött a pillanat, ami-

kor ez hivatalossá vált, a Gyergyói 
Hoki Klub női jégkorongcsapata 
benevezett az országos bajnokság-
ba. A hétvégén pedig már sporttör-
ténelminek mondható eseményre 
kerül sor: a Gyergyói HK lánycsa-
pata első mérkőzéseit vívja. Pén-
teken 19 és szombaton 10 órától a 
Bukaresti Triumf lesz a vendég a 
gyergyószentmiklósi pályán. 

Mint a csapat vezetője, Laczkó 
Levente elmondta, a jégkorongszö-
vetség által összeállított program 
szerint ezen a hétvégén már hi-

vatalos mérkőzéseket kellene ját-
szaniuk, de mivel a bajnoki rajtot 
elhalasztották, a Triumf elleni ösz-
szecsapások még csak felkészülési 
meccsek lesznek. Jól is jön ez, hi-
szen a csapatból szinte senki nem 
játszott még valódi mérkőzést, így 
ez lesz az első tapasztalatszerzés. 
Semmiképp nem lehet még cél a 
győzelem, de az biztos, hogy a 
lányok mindent megtesznek majd 
érte. A meccsekre a belépés ingye-
nes, minden jégkorongkedvelőt 
szívesen látnak.

• 2003-ban bajnoki 
címet ünnepelhetett 
a gyergyói jégko-
rong egy bronz- és 
egy ezüstérem után. 
Mindeddig ez az 
egyetlen aranyérem, 
amit felnőtt gyergyó-
szentmiklósi együt-
tes nyert jégkorong-
ban és egyébként 
általában a csapat-
sportok terén. A női 
csapat vívta ezt ki. Az 
újrakezdésnek örül-
hetünk.

H árom kosárlabdacsapattal vesz 
részt idén Gyergyószentmiklós 

országos bajnokságokban. A Gyer-
gyói ISK két lánycsapatot indít az 
U14-es és az U15-ös korosztályban, 
míg a fi úknál az U15-ösök mezőnyé-
ben vagyunk érdekeltek.

A bajnokságok mindhárom csapat 
számára múlt hét végén kezdődtek. A 
fi úk Kercsó Zoltán vezetésével Jász-
vásáron indították az évadot. Három 
vereség a mérleg. Lehetett volna jobb 

is – mondja az edző, a Râmnicu Sărat 
elleni összecsapást meg kellett volna 
nyerni, ha nem utazás után, fáradtan 
lépnek pályára. A házigazda Iași el-
len játszották a legszínvonalasabb 
mérkőzést, és annak ellenére, hogy a 
házigazdák az ország legjobbjai közé 
tartoznak, sokáig fej fej mellett ha-
ladtak a csapatok. 

A cél a továbbjutás, de nem lesz 
könnyű, hiszen az idei lebonyolítás 
szerint mindössze hét mérkőzést ját-

szik minden csapat, és egy ellenféllel 
csak egyszer találkozik. Az sem tud-
ható még biztosan, hogy egyáltalán 
hányan jutnak tovább ebből a sza-
kaszból – mondja Kercsó Zoltán.

Két színtéren a lányok

A Hobaj Levente edző által vezetett 
lánycsapat tavalyhoz hasonlóan 
idén is egyszerre két korosztály-
ban szerepel, azaz az U14-es és az 

U15-ös mezőnyben is. Szinte kivétel 
nélkül ugyanazok a játékosok küz-
denek mindkét bajnokságban. A 
tavalyi országos 4. hely után idén 
is a legjobb nyolc közé jutás a cél 
mindkét korosztályban. Ezt azon-
ban megnehezíti, hogy ugyanazon 
a hétvégén mindkét bajnokságban 
játszaniuk kell. 

Így volt most is. Pénteken Târgo-
viștén játszottak az U15-ös bajnok-
ságban, szombaton és vasárnap pe-
dig Ploiești-en a fi atalabbak között. 
Nem a várt eredmények születtek, de 
Hobaj Levente bízik abban, hogy jön-
nek majd a győzelmek is és sikerül 
elérni a kitűzött célokat. 

A múlt hét végi eredmények 

U15-ös korosztály, fi úk: Gyergyói 
ISK–CSM Râmnicu Sărat 47–50, SK 
Otopeni–Gyergyó 77–23, Sto-Mart 
Iași– Gyergyó 68–53. 

U15-ös korosztály, lányok:  Csík-
szeredai VSK–Gyergyói ISK 57–27 
ISK Târgoviște–Gyergyó 43–52, Gyer-
gyó–Bukaresti Olimpia 26–103.

U14-es korosztály, lányok:  Sep-
siszentgyörgyi ISK–Gyergyói ISK 52–
46, Gyergyó–N Iorga Ploiești 48–61.

Elkezdődtek a kosárlabda-bajnokságok

Sapientia–Sportklub 
meccsek voltak
Lejátszotta hetedik és nyolcadik 
mérkőzését a román jégkorong-
bajnokságban a Sapientia U23 
csapata. A csíki és gyergyói 
fiatalokból nyáron alakult 
együttes kedden és tegnap 
este a Csíkszeredai Sportklu-
bot fogadta Csíkkarcfalván, a 
Felcsíki Műjégpályán. Kedden 
este a címvédő kék-fehérek csak 
egy légióst neveztek a meccsre, 
Radim Valchart, aki egymaga 
négy gólt lőtt. Az eredmény: 
Sapientia U23–Csíkszeredai 
Sportklub 0–10 (0–2, 0–3, 0–5), 
gólszerzők Radim Valchar 4, 
Fodor Csanád, Papp Szabolcs 
Tibor, Rokaly Szilárd, Bíró Tamás 
Áron, Egyed Róbert és Eduard 
Cășăneanu. Büntetőpercek: 2–2. 
Játékvezetők: Gergely Lehel, 
Péter Vilmos és Fehér Imre. A 
rangsor élén álló Sportklub 
kilenc mérkőzésen huszonöt 
pontot gyűjtött, a Sapientia 
pedig mind a hét meccsét elve-
szítette. A tegnap esti Sapien-
tia–Sportklub találkozó lapzárta 
után fejeződött be.

Sorsoltak a megyei 
kupasorozatban
Kisorsolták a labdarúgó Román 
Kupa Hargita megyei szakaszá-
nak 2. fordulóbeli párosításait. 
Íme, a csík- és gyergyószéki 
csapatok programja: Gyi-
mesbükki SE–Szépvízi MŰ, 
Csíkszentmártoni Alcsík 
SE–Csíkszentgyörgyi Fiság, 
Csíkszentdomokosi SE–Gyer-
gyószárhegyi Bástya, Csicsói 
Ezüstfenyő–Maroshévízi Pro 
Mureșul, Csíkszentsimoni 
Szefite–Balánbányai Bányász, 
Zeteváraljai SE–Gyergyószent-
miklósi VSK. A gyimesbükkiek 
mérkőzését november 11-én 
rendezik, a többi találkozót 
pedig november 24–25-én.

Matthäus Dárdai 
munkáját dicséri
Lothar Matthäus rendkívül 
pozitívan értékelte Dárdai Pál 
munkáját, amelyet a Hertha 
BSC labdarúgócsapatának 
vezetőedzőjeként végez immár 
negyedik éve. „Hatalmas fejlő-
dés tapasztalható a fővárosiak-
nál, ez egyszerűen tagadhatat-
lan. A legszebb dolog az, hogy 
most már nagyon szórakoztató 
nézni a csapat játékát” – írta 
Matthäus a német SkySport 
honlapján megjelent elemzé-
sében. Kiemelte, a Herthánál 
régebben a masszív, fegyel-
mezett védekezésre helyez-
ték a hangsúlyt, manapság 
viszont nagyszerű futballt 
játszanak, és ez győzelmeket 
eredményez. A szakkommen-
tátor hangsúlyozta, a magyar 
edzőnek nagyon világos terve 
van pályafutásával kapcsolat-
ban, másrészt remekül át tudja 
adni gondolatait, ötleteit a 
csapatnak.

• RÖVIDEN 

Csoportkép hokis hölgyekkel: 
a hétvégén jégen is 
láthatjuk őket

▴  F O R R Á S :  F A C E B O O K

A lányok idén is az országos 
döntőben szeretnének játszani

▴   F O T Ó :  G E R G E L Y  I M R E




