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D ecember 13-án Csíkszereda 
felnőtt együttese keretgon-
dok miatt nem tudott elutaz-

ni Brassóba, ezért a Sportklub kérte 
a találkozó elhalasztását, de ebbe 
a Brassói Corona vezetősége nem 
egyezett bele.

Múlt hét végén az U18-as bajnok-
ságban Bukarest mellett, az otope-
ni-i jégpályán voltak mérkőzései 
a Csíkszeredai ISK együttesének. 
A szombat este 8 órára tervezett 
találkozón megjelent a csíki ifi csa-
pat, 16–3-ra nyert, majd Györgypál 
Tamás edző tanítványai visszaül-
tek az autóbuszba és hazautaztak. 
A Csíkszeredai ISK-nak nem volt 
pénze szállásra és kosztra. Az ISK 
lehetetlen helyzetét több hónappal 
ezelőtt minden szinten jelezte Már-
ton Simon igazgató. A pénzhiányt 
jelentette a megyei tanfelügyelőség-
nek, Csíkszereda vezetőségének, tu-
dott róla a Megyei Sportigazgatóság, 
a Csíkszeredai Sportklub, a Román 

Jégkorongszövetség, a sportminisz-
térium és a Román Olimpiai Bizott-
ság is, de senki sem tudta megoldani 
az utánpótlás-nevelésre létrehozott 
csíki intézmény pénzügyi gondja-
it. Végül három mérkőzést tudtak 
megrendezni hétvégén az U18-as 
bajnokságban, melyben az alapsza-
kasz felénél tart a küzdelem.

U18-as jégkorongbajnokság, 
eredmények: Bukaresti Steaua Ran-
gers–Csíkszeredai ISK 3–16 (2–2, 
1–9, 0–5) és 5–0 (meg nem jelenés); 
Galaci CSM–Gyergyószentmiklósi 
ISK 5–3 (1–1, 3–1, 1–1) és 2–5 (1–4, 
1–0, 0–1). Az ötcsapatos bajnokság 
állása: 1. Csíkszeredai ISK 15 pont, 2. 
Galaci CSM 15, 3. Gyergyószentmik-
lósi ISK 15, 4. Bukaresti Steaua 9, 5. 
CSM Suceava 0. A csíki és a suceavai 
együttes hat-hat mérkőzést játszott, 
a többi csapat nyolcat.

Négyszer verte meg 
a Steauát a GYHK

Háromgólos győzelmet aratott a 
Gyergyói Hoki Klub a romániai jég-
korongbajnokság alapszakaszában, 

vasárnap este hazai pályán 4–1-re 
verte a Bukaresti Steauát. Az elmúlt 
napokban ez volt a negyedik talál-
kozó a két együttes között, egyben 
ez alakult a legszorosabban: múlt 
kedden 9–1-re, szerdán 12–2-re, míg 
szombaton 8–1-re nyert a GYHK. 

Jól szerepel az idegen légiósok-
kal teletűzdelt galaci együttes, a 
hétvégén kétszer győzte le a Brassói 
Coronát (6–3 és 4–2). A hétvégi mér-
kőzések főpróbát jelentettek a csa-
patoknak a szerdán Csíkszeredában 
kezdődő Román Kupa küzdelmeire.

A vasárnap esti eredmények: 
Gyergyói HK–Bukaresti Steaua 4–1 
(1–0, 2–0, 1–1), gólszerzők Roman 
Tomanek, Csergő Zsolt, Dmitrij Pesz-
tunov és Péter Zsolt, illetve Dmitrij 
Nyimenko; Galaci CSM–Brassói Co-
rona 3–2 (2–1, 1–1, 0–0), gólszerzők 
Igor Fefelov 2, Albert Zagidullin és 
Alekszej Baszlov, illetve Mihály Ár-
pád és Jurij Petrov.

További decemberi program: 27-
én Gyergyói HK–Sportul Studențesc 
(18.30), 28-án Gyergyói HK–Sportul 
Studențesc (11 óra), 29-én Sapien-

tia–Brassó (18.30), 30-án Sapientia–
Brassó (18.30).

A csapatok három oda-vissza 
kört, azaz 36 fordulót játszanak az 
alapszakaszban, ezt követi a ráját-
szás. A 36 forduló után az első négy 
az elődöntőbe jut, ahol három nyert 
meccsig játszanak. A döntőben 
négyszer kell nyernie annak, aki 
bajnok akar lenni, a bronzéremhez 
három siker kell.

Súlyos pénzügyi gondok
Újabb meg nem jelenés a csíki hokiban
• Egy hét leforgása alatt két meg nem jelenés 
történt a csíki hokiban. Múlt csütörtökön este 
a Csíkszeredai Sportklub nem tudott elutazni 
Brassóba, vasárnap pedig a Csíkszeredai ISK 
nem tudott megjelenni a Steaua korosztályos 
együttese ellen az U18-as korosztálynak kiírt 
bajnokságban.

Évtizedek óta a Csíkszeredai ISK 
adja a romániai korosztályos 
hokiválogatottak gerincét

▴   F O R R Á S :  F A C E B O O K

Schlier Zsuzsa bronzérmes lett a világkupán
A marosvásárhelyi Schlier Zsuzsa 

bronzérmet nyert a román női 
U20-as korosztályú párbajtőr-csa-
pattal a spanyolországi Burgosban 
rendezett világkupán. A Marosvá-
sárhelyi Iskolás Sportklub verseny-

zője, Szabó Zoltán edző tanítványa 
remek teljesítménnyel járult hozzá 
a válogatott múlt hét végi sikeréhez. 
Csapattársaival, Bianca Beneával, 
Alexandra Predescuval és Denisa 
Barosannal az elődöntőig menetel-

tek, ahol alulmaradtak Olaszország-
gal szemben. A kisdöntőt viszont 
megnyerte a román válogatott, szo-
ros küzdelemben 33–28-ra felülmúl-
ta Franciaországot. Az aranyérmet 
Oroszország szerezte meg. (H. B. O.)

J ól szerepelt, ötödik helyen végzett 
az FK Csíkszereda az U9-es kor-

osztályú labdarúgócsapatoknak kiírt 
Gheorghe Ene Emléktorna országos 
döntőjén.

A Craiova melletti Ișalnițán meg-
rendezett nyolcas döntőn egy ve-
reség, egy döntetlen és a győzelem 
az FK kölyökcsapatának mérlege, 
de Kovács Tamás edző szerint ez 
lehetett volna jobb is. A szakember 
elmondta, hogy a székelyföldi gyere-
kek mindhárom meccsükön egyenlő 
ellenfelei voltak vetélytársaiknak, 
így akár döntőbe is juthattak volna. 
Az utolsó, a házigazda Craiova elle-
ni találkozón dőlt el minden, ahol 
az FK-nak ugyan voltak helyzetei, 

de végül a házigazdák nyertek 3–1-
re. A csíki győzelem döntőbe jutást 
jelentett volna, míg döntetlennel a 
harmadik helyért játszhattak volna, 
így azonban csak az ötödik helyen 
végeztek. Az FK Csíkszereda korosz-
tályos együttese a megyei döntőt, 
majd a marosvásárhelyi zónasza-
kaszt megnyerve jutott be Románia 
legjobb nyolc csapata közé.

A csíkiak eredményei: FK Csík-
szereda–Real Junior Vaslui 4–1, FK 
Csíkszereda–Kolozsvári Luceafărul 
2–2, Craiovai U–FK Csíkszereda 3–1. 
A székelyföldi együttes gólszerzői 
az olténiai tornán: Lukács Bence 3, 
Rusu Márk 2, Hella Fehér Dávid és 
Keresztes Tamás. A csoport végered-

ménye: 1. Kolozsvár 7 pont, 2. Craio-
va 4, 3. Csíkszereda 4, 4. Vaslui 1. A 
másik csoportban: 1. Temesvári LPS 
Banatul 9 pont, 2. CSM Rm. Sărat 6, 
3. Academia Gheorghe Hagi 3, 4. Bu-
karesti Inter Galaxy 0.

Helyosztók: a 3. helyért Craiova–
Rm. Sărat 3–0, a döntőben Kolozs-
vár–Temesvár 4–1.

Az országos döntőn szerepelt csíki 
együttes: Ambrus Lukács, Antal Csa-
nád, Bíró Botond, Fülöp Ákos, Hella 
Fehér Dániel, Kajtár András, Keresz-
tes Tamás, László Ede, Lukács Bence, 
Lukács Gergő, Rusu Márk, Szatmáry 
Gergő és Xantus Dávid. Edzők: Ko-
vács Tamás és Tőke Szilárd. (D. L.)

Ötödik lett az FK a Gheorghe Ene Emléktornán

Idén is megemlékeznek 
az elhunyt labdarúgókról
Az elhunyt labdarúgók tiszteletére rendeznek emlékmérkőzést pén-
teken 17 órától a székelyudvarhelyi városi sportcsarnokban. A 2003 
óta minden évben megtartott eseményre összegyűlnek a székelyud-
varhelyi öregfiúk, hogy megemlékezzenek azokról, akik részesei 
voltak az udvarhelyi nagypályás labdarúgás sikereinek, de már 
nincsenek köztünk. Az első mérkőzést Nemes Sándor tragikus halála 
után rendezték meg, Petre Chiratcu kezdeményezésére. Sajnos azóta 
egyre több korábbi labdarúgó távozott az „örök futballpályákra”, így 
a barátságos meccsen mindannyiuk emléke előtt tisztelegnek.

SZNKK: öt nap, három mérkőzés
Több mint egy hónapos szünet után folytatódnak a női kézilabda 
másodosztály küzdelmei. A Székelyudvarhelyi NKK-ra kemény hét 
vár, hiszen öt nap alatt három mérkőzést fog játszani. A 12. forduló-
ban, kedden 16 órakor az éllovas, meccset még nem veszített Dacia 
Mioveni-t fogadja a városi sportcsarnokban. A Virágok Ligájába 
való feljutásra pályázó együttessel legutóbb október közepén, az 5. 
fordulóban találkozott Mester Zsolt edző csapata, akkor a házigazda 
Mioveni 31–24-re nyert. Csütörtökön 13 órakor ismét pályára lép az 
SZNKK, a 13., idei utolsó fordulóban a HC Activ CSO Plopeni vendé-
ge lesz. A 2018-as szezon szombaton délben ér véget az udvarhelyi 
csapatnak, a Román Kupa előselejtezőjében hazai pályán fogadja a 
Borosjenői Crișul gárdáját. A 13. fordulót követően újabb rövid szünet 
következik a bajnokságban, a pontvadászat január 6-án folytatódik. 
A Marosvásárhelyi VSK idén még egy meccset játszik, csütörtökön 
délután 5 órakor a Resicabányai CSU-t fogadja a bajnokságban.
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