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Nehéz kiszálláson  a Gyergyói HK
A DEAC, a Fradi és a Fehérvári Titánok vendége lesz a csapat

GERGELY IMRE

A GYHK legénysége már szer-
dán elutazott Debrecenbe, 
ahol ma romániai idő sze-

rint 19 órakor a szintén ligaújonc 
DEAC vár a fi úkra. A mai ellenféllel 
még nem találkozott hivatalos mér-
kőzésen a piros-fehér együttes, de 

mégsem teljesen ismeretlen számá-
ra, hiszen a Gyilkos-tó Kupán már 
összecsaptak egyszer. Akkor hosz-
szabbításban, aranygóllal nyertek 
a hajdúságiak. A debreceniek a liga 
egyik legerősebb csapatának számí-
tanak, de ezt elmondhatja magáról a 
vasárnapi ellenfél, az FTC-Telekom 
is. A Fradival is találkozott már a 
GYHK, az első Erste Liga-mérkőzé-
sen 2–2 volt az állás 60 perc után, és 

ott is aranygól döntött, a zöld-fehé-
rek javára. Van miért visszavágni a 
19 órakor kezdődő meccsen. 

A Gyergyói Hoki Klubnál a csa-
patmorál kiváló, és mikor is lehet-
ne jobb, mint most, a Csíkszeredai 
Sportklub legyőzése után? Megmu-
tatták, hogy képesek önfeláldozó 
küzdelemmel, magas színvonalú já-
tékot nyújtva a legnehezebb ellenfe-
let is legyőzni. Ha ezt a teljesítményt 
állandósítani tudják, akkor nem túl-
zó elvárás a hét végi mérkőzéseken 
a győzelem. 

Hétfőn 19.30-tól pedig a Fehér-
vári Titánok vendégeként játszik a 
Gyergyói HK. Ez az a mérkőzés, ahol 
nem szabad megismétlődnie annak, 
ami múlt pénteken történt. Mint is-

meretes, háromgólos előnyről ka-
pott ki 6–3-ra a GYHK.

Az Erste Liga hétvégi prog-
ramja, ma: Csíkszeredai Sport-
klub–Újpesti TE (18.30), Brassói 
Corona–Dunaújvárosi Acélbikák 
(18.30), Debreceni EAC–Gyergyói HK 
(19 óra), Hokiklub Budapest–Vienna 
Capitals II. (19.40), Budapesti Schil-
ler-Vasas–Fehérvári Titánok (19.40). 
Vasárnap:  Brassó–Újpest (17 óra), 
Sportklub–Dunaújváros (18.30), Fe-

rencváros–Gyergyó (19 óra), Vienna 
II.–Debrecen (19.50).

Lányok a gyergyói jégen

Míg a fi úk idegenben játszanak, ad-
dig a GYHK női jégkorongcsapata 
első mérkőzéseit vívja itthon. Pénte-
ken 19 órától és szombaton délelőtt 
10-től a gyergyószentmiklósi csar-
nokban a Bukaresti Triumf lesz az 
ellenfél. A belépés ingyenes.

• A Gyergyói Hoki Klub ma este az Erste Liga 
harmadik helyén álló Debreceni EAC vendége-
ként lép pályára, hogy majd vasárnap a máso-
dik helyezett Ferencváros otthonában vívjon 
újabb mérkőzést. Egyik sem lesz könnyű.

4. Liga: A listavezetővel meccsel 
a Gyergyószentmiklósi VSK
A Gyergyószentmiklósi VSK a Maroshévízi Pro Mureșul csapatát 
fogadja a Hargita megyei 4. Liga keleti csoportjának hét végi 7. for-
dulójában. A szezon egyik legfontosabb mérkőzése lesz ez, hiszen a 

csoport majdani végeredményénél az első helyről is dönthet majd a 
meccs. Vasárnap ugyanis 16 órakor a listavezető látogat a jelenle-
gi második helyezett otthonába. A forduló szombaton délelőtt 10 
órakor kezdődik a Balánbányai Bányász–Gyergyószárhegyi Bástya 
találkozóval, míg vasárnap délután 4 órától a Gyergyószentmiklósi 
VSK–Maroshévízi Pro Mureșul, a Csíkszentsimoni Szefite–Csík-
szentgyörgyi Fiság és a Csicsói Ezüstfenyő–Csíkszentdomokosi SE 
összecsapás szerepel a programban.

A Kereszthegy a Fortiust fogadja 
a másodosztály negyedik fordulójában
A Fortius Buzău lesz a Gyergyóremetei Kereszthegy vendége a 
teremlabdarúgó 2. Liga 4. fordulójában. A bajnokság jelenle-
gi állása szerint rangadónak számít a mérkőzés, a szombaton 
17.30-kor kezdődő összecsapáson ugyanis a harmadik helyezett 
fogadja az elsőt. Mindenképpen jó színvonalú viadal várható. A 
gyergyószentmiklósi Inter Gyergyó is hazai környezetben játszik 
a következő fordulóban, hétfőn 18.30-kor a Kézdivásárhelyi KSE-t 
látja vendégül.

• RÖVIDEN Az UEFA ötven százalékkal növelte a pénzdíjat

Korcsolyázni hívnak 

Szombaton 18 órától szabadkorcsolyázó program lesz a jégpályát működtető Gyergyó-
szentmiklósi VSK szervezésében. Az előzetesen vasárnapra meghirdetett korcsolyázás 
munkálatok miatt elmarad. A belépő ára a múlt szezon óta nem változott, felnőtteknek 8, 
14 évnél kisebb gyermekeknek pedig 5 lej.

Újabb nagyarányú győzelmet 
aratott a Csíkszeredai Sport-

klub a fi atal hokisokat foglalkoztató 
Sapientia U23 fölött a felnőtt román 
jégkorongbajnokság alapszakaszá-
ban, Csíkkarcfalván. Kedden este 
az idegenlégiósok közül csak Radim 
Valchar került be a Sportklub kere-
tébe, másnap azonban a cseh csa-
tár pihenőt kapott. Pályára lépett 
viszont Andrej Taratuhin, Konsz-

tantyin Panov, Vitalij Sulakov és 
Vjacseszlav Belov is. 

A szerda esti mérkőzés eredmé-
nye: Sapientia U23–Csíkszeredai 
Sportklub 2–15 (0–5, 1–5, 1–5), 
gólszerzők Ilyés Tamás és Részegh 
Zsolt, illetve Salló Alpár, Rokaly 
Norbert, Papp Szabolcs Tibor és 
Fodor Csanád 2–2, Eduard Cășă-
neanu, Sándor Zoltán, Vitalij Sula-
kov, Győrfy Tihamér, Vjacseszlav 

Belov, Konsztantyin Panov és An-
tal Zsombor.

Egy nappal korábban a Sport-
klub 10–0-ra nyerte a két együttes 
közötti összecsapást.

Szombaton és vasárnap kézdi-
vásárhelyi meccsel folytatódik a 
román hokibajnokság, a céhes vá-
rosban csap össze a két bukaresti 
gárda, a Steaua és a Sportul Stu-
dențesc.

Tizenhét gól a karcfalvi hokimeccsen

A tavasszal bejelentetthez képest 
jelentősen megnövelte a nem-

zetek ligájabeli díjazások összegét 
az Európai Labdarúgó Szövetség 
(UEFA). A legjobb csapat 10,5 millió 
eurót nyerhet a sorozattal. Az UEFA 
végrehajtó bizottságának határoza-
ta szerint a részt vevő ötvenöt or-
szág ötven százalékkal kap több 

szolidaritási díjat annál, mint amit 
márciusban hozott nyilvánosságra 
a szövetség.

A szervezet honlapja szerint a leg-
jobb csapatokat tömörítő A osztály 
tizenkét válogatottjának mindegyike 
2,25 millió eurós szolidaritási díjban 
részesül a szereplésért, ez 750 ezer-
rel több az eredetileg tervezettnél, a 

négy csoport győztese pedig további 
2,25 millió bónusszal gazdagodik.

A magyar és a román válogatott 
a C osztályban szerepel, amelyben 
a részvételért járó szolidaritási díj 
minden csapat esetében 750 ezerről 
1,125 millió euróra nőtt. A csoport 
első helye további 1,125 millió eurót 
jelent.




