
Valószínűleg a pénteki 
Sportklub–GYHK meccs dönt majd 
az egyik finalista kilétéről

▾  KORÁBBI  FELVÉTEL:  GECSE NOÉMI

Folytatódik az Erste Liga 

A magyarországi és a bécsi csapat meccseivel foly-
tatódik a jégkorong Erste Liga alapszakasza. A heti 
program: ma Vienna Capitals II.–Hokiklub Budapest 
(18.50), Debreceni EAC–Ferencváros (19 óra), Du-
naújvárosi Acélbikák–Újpest (19 óra) és Fehérvári 
Titánok–Schiller-Vasas Budapest (19.30); pénteken Du-

naújváros–Vienna II. (19 óra), Ferencváros–Újpest (19 
óra), Vasas–Debrecen (19.40) és Hokiklub Budapest–
Fehérvári Titánok (19.40); szombaton Újpest–Vasas 
(19.30); vasárnap Titánok–Ferencváros (18.30), Vienna 
II.–Debrecen (18.50) és Hokiklub Budapest–Dunaújvá-
ros (19.40).
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12.00 Alpesi sí, világkupa, 
           Val Gardena (Eurosport 1)
18.30 Labdarúgás, klub-vb:  
          Kashima–Real Madrid (TVR 1)
19.30 Labdarúgás, Bundesliga: 
          Schalke–Leverkusen (Digi 2)
20.00 Labdarúgás, 1. Liga: 
           Craiova–Medgyes 
           (Digi 1, Telekom 1, Look Plus)
20.30 Férfi vízilabda, BL: 
          Steaua–Crvena Zvezda 
          (Digi Sport 4)
20.30 Férfi vízilabda, BL: 
          Ferencváros–Eger (M4 Sport)
21.30 Labdarúgás, Bundesliga: 
          Bayern–Leipzig 
          (Digi 2, Telekom 2)

• S P O R T E S E M É N Y E K  
     A  T E L E V Í Z I Ó B A N  

DOBOS LÁSZLÓ, GERGELY IMRE

A hét induló együttest egy né-
gyes és egy hármas csoport-
ba sorolta a szakszövetség, 

a házigazda Csíkszeredai Sport-
klub, a Gyergyói Hoki Klub és a Bu-
karesti Sportul Studențesc az A jelű 
csoportba került, a B csoportban 
a Brassói Corona, a Galaci CSM, a 
Bukaresti Steaua és a Sapientia U23 
együttese harcol a döntőbe jutást 
jelentő csoportelsőségért. Kisdöntőt 
ebben az évben nem rendeznek.

Ha a csoportmeccseken a ren-
des játékidő nem hoz döntést, egy 
5 perces hosszabbítás következik 
(három a három ellen), érvényes az 
aranygól szabálya, ha nem születik 
találat, következik a szétlövés. Ha 
a fi nálé rendes játékidejében nem 
születik döntés, húszperces hosz-
szabbítás következik, a csapatok ek-
kor négy a négy ellen játszanak (itt 
is érvényes az aranygól), de ameny-
nyiben a ráadásban sem lesz gól, 
szétlövést rendeznek.

Megérkezett 
a kanadai szakember

Nem volt csúcsformában az utóbbi 
hetekben a Csíkszeredai Sportklub, 
de a csapat feledtetni szeretné a 
gyengébb játékot. A kék-fehérekhez 
a hét elején megérkezett az új veze-
tőedző, a kanadai Don MacAdam. 
Tegnap Hozó Levente másodedző-
vel közösen készítették a stratégiát 
a kupameccsekre, a sorok össze-
tételén dolgoztak. Visszatértek a 
vízumért hazautazott orosz idegen 
légiósok, és a sérüléssel küszködött 
játékosok többsége is újra pályára 
tud lépni. Megjelent az edzéseken 
az egyik új igazolás, a 22 éves orosz 
Nyikita Rejn is. A másik beharan-
gozott orosz idegen légiós, Mihail 
Anyiszin Hodos László klubelnök 
szerint „a papírjait intézi”, a tegna-
pi edzéseken még nem vett részt. 
„Hazai pályán győzni szeretnénk 
minden mérkőzésünkön, szurko-
lótáborunkat, közönségünket szép 
és eredményes játékkal szeretnénk 
megörvendeztetni. Itthon szeret-
nénk tartani a kupát, bár ez egyál-

talán nem lesz könnyű. A ma dél-
utáni, Sportul elleni találkozót nem 
szabad félvállról venni, de az igazi 
nagy vizsga a péntek esti, Gyergyói 
HK elleni találkozó lesz számunkra” 
– mondta Hozó Levente, a Sportklub 
edzője.

Első trófeájára hajt a GYHK

Gyergyószentmiklósi csapat még 
sosem játszott a Román Kupa dön-
tőjében. Ezen most változtatnának. 
Bereczky Szilárd menedzser kije-
lentette, céljuk, hogy megszerezzék 
a Gyergyói Hoki Klub első trófeáját. 
Ehhez a Csíkszeredai Sportklubot 
kell legyőzniük a piros-fehéreknek 
pénteken 19 órától. A Sportul Stu-
dențesc is ellenfele még a GYHK-
nak, de ez aligha nevezhető komoly 
kihívásnak. „A csapat készen áll. 
Csütörtökön is jó meccset akarunk 
játszani, pénteken pedig Csíkszere-
da ellen ki kell hoznunk magunkból 
a legtöbbet. Erre a két mérkőzésre 
fi gyelünk. Ha itt elértük, amit aka-
runk, azután foglalkozunk a to-
vábbiakkal” – fogalmazott Mikael 
Tisell vezetőedző.

Tavaly Galac adott otthont a meg-
mérettetésnek, akkor a Sportklub 
a fi náléban 5–1-re verte a Brassói 
Coronát. Gyergyó akkori csapata, a 
Progym bronzérmet szerzett, a kis-
döntőben 6–5-re diadalmaskodott 
a házigazda Dunărea (azóta CSM) 
felett. 

Jégkorong, Román Kupa, 
program

Karcfalván
December 19. (szerda): 
Sapientia U23–Steaua (19.30)
December 20. (csütörtök): 
Sapientia U23–Galac (19.30)
December 21. (péntek): 
Sapientia U23–Brassó (19.30)

Csíkszeredában
December 19. (szerda): 
Sportklub–Sportul Studențesc (15.30) 
és Brassó–Galac (19 óra)
December 20. (csütörtök):  
Sportul Studențesc–Gyergyói HK (15.30) 
és Brassó–Steaua (19 óra)
December 21. (péntek): 
Steaua–Galac (15.30) 
és Sportklub–Gyergyói HK (19 óra)

A két csoportgyőztes december 
23-án (vasárnap) este 7 órától játszik 
a kupáért, a döntő helyszíne a csík-
szeredai Vákár Lajos Műjégpálya.

Jegyárak

A jégkorong Román Kupa az RJSZ 
szervezésében zajlik, ezért a Sport-
klub-bérletek nem érvényesek, de 
a bérlet a jegyvásárlónak garantál-
ja azt az ülőhelyet, ahova a bérlete 
szól. Három kategóriájú jegy vásá-
rolható: a csoportmeccsekre 20 lejbe 
kerül egy belépő, a döntőre 25 lejbe, 
de 50 lejért VIP-jegy is váltható. Elő-
vételben is vásárolhatók jegyek a 
Csíkszeredai Sportklub székhelyén. 
Itt 10 és 13 óra között lehet beszerezni 
a belépőket, 13 órától a Vákár Lajos 
Műjégpálya jegypénztáránál.

A csíkkarcfalvi mérkőzésekre 10 
lejbe kerül egy belépő, a diákjegy 
pedig 5 lej. A Sapientia EMTE diák-
jainak Karcfalván ingyenes lesz a 
belépés.

Tíz kupameccs Csíkszéken
A Csíkszeredai Sportklub és a Gyergyói Hoki Klub is döntőt játszana

• Székelyföldön rendezi meg a 2018-as jégko-
rong Román Kupa küzdelmeit a Román Jégko-
rongszövetség (RJSZ). A mától vasárnapig zajló 
eseménynek Csíkszereda és Csíkkarcfalva a 
házigazdája.

Éremeső 
a Román Kupában
A Suceava megyei Putná-
ban rendezték meg múlt hét 
végén az ifjúsági korosztályú 
birkózók Román Kupa-küz-
delmeit. A Székelyudvarhelyi 
Iskolás Sportklub versenyzői 
nagyszerűen zárták az évet, 
összesen öt dobogós helyezést 
szereztek. Kovács Krisztián 
(79 kg) és Gronic Eduárd (92 
kg) súlycsoportjában nem 
talált legyőzőre, így a verseny 
végén felállhatott a dobogó 
legfelső fokára. Deák Krisztián 
(57 kg), Tifán István (74 kg) 
és Laiber Engelhard (120 kg) a 
döntőig menetelt, ahol viszont 
vereséget szenvedett, így az 
ezüstérmet akasztották a nya-
kába. A korábban az ISK-nál 
birkózott, jelenleg a Kolozsvári 
U-nál sportoló Molnos Norbert 
az első helyen végzett. 

Biatlonbajnokság 
lesz a Hargitán
Hargitafürdőn rendezik meg 
december 27–29. között az 
országos biatlonbajnokság 
tavaszról elmaradt verseny-
számait – tudtuk meg Márton 
Simontól, a Csíkszeredai ISK 
igazgatójától. Ifjúságiaknak 
és felnőtteknek is lesznek ver-
senyek, a részletes programot 
később közli a szakszövetség.

Udvarhely körzetis 
teremtorna
Az Udvarhely körzeti labda-
rúgó-bajnokság szervezői 
felhívják a 4. Liga nyugati 
csoportjában, az 5. Liga udvar-
helyszéki csoportjában és a 
6. Ligában szereplő csapatok 
figyelmét, hogy január 11-éig 
lehet benevezni a körzetisek 
22. teremtornájára. A helyek 
száma korlátozott (32), az 
együtteseket a benevezések 
függvényében veszik fel. 
Jelentkezni szerdánként 17 és 
18 óra között lehet a székely-
udvarhelyi városi sportcsar-
noknál. A hagyományos tornát 
január 25–27. között tartják, a 
benevezési díj 240 lej.
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