
Nagy dobás ötödször 

Idén sem marad el a két székelyudvarhelyi floorballcsapat, a Black 69 és a 
Floorbulls jótékonysági mérkőzése. A Nagy dobás ötödik kiadását vasár-
nap 18 órától rendezik meg a Rákóczi Sportcentrumban. A teremhokisok 
ezúttal a székelyudvarhelyi hajléktalanszálló működéséhez szükséges 
berendezések és felszerelések megvásárlásának támogatására gyűjtenek. 
A meccs első találata után a játéktérre dobandó színes labdákat a helyszí-
nen lehet beszerezni, jelképes összegért (egy darab öt lejbe, három darab 
tíz lejbe kerül). Akik nem tudnak megjelenni az eseményen, a támogatásra 
szánt összeget eljuttathatják az Areopolis Floorball Sportegyesületnek, 
csupán annyit kell tenniük, hogy kapcsolatba lépnek velük a 0743–691096-
os telefonszámon. Tavaly közel 6000 lej gyűlt össze a labdákért fizetett 
adományokból, az összeget pedig Chelbezan Csaba, a floorballosok egyko-
ri csapattársának felépülésére, támogatására ajánlották fel.
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D O B O S  L Á S Z L Ó

R omániai Floorball Liga né-
ven rajtolt el novemberben a 
2018–19-es bajnokság alap-

szakasza, a benevezett hat csapat 
áprilisig öt forduló során találkozik, 
fordulónként két-két mérkőzést ját-
szva. A mezőny: Gyergyószentmik-
lósi Warriors, Marosvásárhelyi Red 
Arrows, Sepsiszentgyörgyi Pro Sep-
si, Székelyudvarhelyi Floorbulls, 
Székelyudvarhelyi Black 69 és Csík-
szeredai FE. Az alapszakaszt a má-
jusi rájátszás követi – tudtuk meg 
Szávuj Attilától, a Csíkszeredai Flo-
orball Egyesület (CsFE) vezetőjétől.

A fl oorballnak 1986 óta van nem-
zetközi szövetsége, Magyarországon 
is már rég, 1989-ben alakult meg a 
szakszövetség, Romániában ennek 
megalakítása még késik. A 2000-es 
években Izsák-Székely Lóránt testne-
velő tanár, Csíkszentmihály jelenlegi 
polgármestere próbálkozott szövet-
ségalapítással és a sportág népszerű-
sítésével. Nemrég ismét terítékre ke-
rült egy szakszövetség megalakítása, 
és Szávuj szerint van is esély erre. A 
nemzetközileg egyre elismertebb 
fl oorballnak már az olimpiai prog-
ramba való bekerülése érdekében is 
komoly lépések történtek.

Hol alakult a floorball?

Két nemzet is saját találmányának 
tartja ezt a jégkoronghoz hasonlító 
sportágat. Az 1960-as évek végén az 
Egyesült Államokban már játszották 
a fl oorhockey nevű játékot (hasonló 
ütőkkel a mostaniakhoz). Svédország-
ban is kitaláltak egy nagyon hasonló 
játékot az amerikaihoz, amit inne-
bandynak neveztek el. Céljuk az volt, 
hogy a hoki agresszivitásától tartóz-
kodóknak egy ugyanolyan élvezetes, 
ám sokkal tisztább sportágat hozza-
nak létre, ami tornateremben játszha-
tó. A svéd szövetség 1981-ben alakult 
meg, a játékszabályokat is ekkor rög-
zítették, a fl oorball név a Nemzetközi 

Floorball Szövetség (International 
Floorball Federation, IFF) megalaku-
lásától, 1986-tól használatos.

Az első Floorball Európa-bajnok-
ságot férfi aknak 1994-ben Finnor-
szágban, nőknek 1995-ben Svájcban 
rendezték, a férfi ak első világbaj-
nokságát 1996-ban Svédországban, 
míg a nőkét 1997-ben Finnország-
ban tartották.

Korong helyett műanyag labda

A fl oorball számos elemet kölcsön-
zött a jégkorongból: a mezőnyjátéko-
sok itt is ütővel játszanak, a pályán 
egyszerre öt plusz egy fő lehet, a já-
tékidő háromszor húsz perc, a csapa-

tok pedig sorcseréket alkalmaznak 
és általában két-három sorral állnak 
ki egy-egy mérkőzésre. Eltérés vi-
szont, hogy a játéktér kisebb, mint 
a hokiban (60x30 méter helyett csak 
40x20), a palánk magassága pedig fél 
méter. A mezőnyjátékosok a hokiütő-
höz hasonló, könnyű szerkezetű kar-
bonszálas ütőkkel rendelkeznek. A 

kapusnak nincs ütője, sisakot, nagy 
méretű mell-, térd-, illetve lábszárvé-
dőket visel. A fl oorballt nem korong-
gal, hanem egy speciális lyukacsos 
labdával játsszák, amely műanyag-
ból készül és huszonhat lyuk van raj-
ta. A labdát nagy erővel is meg lehet 
lőni, nem okoz komolyabb sérülése-
ket. A labdát ütővel lehet megjátsza-
ni, egyszer lábbal is hozzá lehet érni, 
de tilos gólt rúgni. Tilos az ellenfél 
ütőjére ütni, visszahúzni, felemelni, 
ezekért akár kiállítás is adható. A 
test-test elleni játék engedélyezett, 
amennyiben az a labdáért folyik, 
ugyanakkor a szabálytalan lökéseket 
és feltartásokat akár kiállításokkal is 
szankcionálhatják. Az ütőt nem lehet 
derékmagasság fölé emelni, illetve 
térdmagasságig lehet a levegőben 
megjátszani.

 
Floorball decemberben

A székelyföldi fl oorballmozgalom 
decemberi naptárában két nagy 
esemény szerepel: a hónap elején 
tizenöt csapat vett részt a Csíkszép-
vízen megrendezett Mikulás-kupán, 
szombaton pedig a székelyudvarhe-
lyi Rákóczi Sportcentrumban lép-
nek pályára a 9. Rákóczi Kupáért.

Teret hódít  Székelyföldön a floorball
Három megyét összefogó bajnokságban szerepelnek
• Egyre nagyobb népszerűségnek örvend Erdélyben a floorball (vagy pa-
lánklabda), a jégkoronghoz hasonló labdajáték, amelynek második éve 
már komoly bajnoksága van, Székelyudvarhely, Marosvásárhely, Gyer-
gyószentmiklós, Sepsiszentgyörgy és Csíkszereda csapata is harcba 
szállt a ligaelsőségért. Az újonc csíki gárdát kerestük fel.

December elején tizenöt csapat vett 
részt a csíkszépvízi floorballtornán

▸   F O T Ó :  G Á B O S  A L B I N

Tandia a bajnokságban büntetőből 
volt eredményes az FCSB ellen 

◂  K O R Á B B I  F E L V É T E L :  B E L I C Z A Y  L Á S Z L Ó

Vinné a Sepsi OSK támadóját az FCSB?
A Gazeta Sporturilor szerdai lap-

számában arról írnak, hogy a 
téli szünetben megerősítené keretét 
a labdarúgó 1. Liga második helyén 
álló FCSB, és Gigi Becali, a klub tu-

lajdonosa a lehetséges érkezők kö-
zött megemlítette Ibrahima Tandia 
nevét is.

A Sepsi OSK mali–francia kettős 
állampolgársággal rendelkező játé-
kosa a jelenlegi szezonban már nyolc 
gólnál jár, ezzel ő a háromszéki gár-
da legeredményesebb támadója. „Két 
támadót is hozunk, akik nem feltét-
lenül csatárok, más helyen is játsza-
nak” – idézi Gigi Becalit a Gsp.ro, és 
hozzáteszik, hogy közülük az egyik 
Tandia volna. Ugyanakkor azt is 
írják, hogy Tandiának a Sepsi OSK–

FCSB meccsen mutatott játéka győzte 
meg Becalit arról, hogy helye lenne 
csapatában: a fagyos pályán egyedül 
neki nem adódtak gondjai a labdake-
zeléssel, betalált a kapuba, és adott 
egy gólpasszt is. Mindemellett egy 
sokoldalú játékosról van szó, hiszen 
több poszton is bevethető, Eugen 
Nea goe a csatársorban használja, de 
a középpálya minden területén jól 
teljesít. Becali másik két kiszemeltje 
a portugál Carlos Fortes (Medgyesi 
Gaz Metan) és a kongói Juvhel Tsou-
mou (Nagyszebeni Hermannstadt).

A Sepsi OSK legközelebb pénte-
ken 20 órától játszik, a 21. fordulóban 
a Concordia Chiajnát fogadja. Ezen a 
meccsen viszont Tandia sárga lapos 
eltiltás miatt nem léphet pályára.

P. G.

Bridzsversenyek Csíkszeredában
Keddenként délután öt órától bridzsverseny zajlik Csíkszeredában, a 
megyeháza alagsori éttermében. Íme, a legutóbbi verseny eredmé-
nye: 1. Marian Chivu–Tamás Endre 66,9%, 2. Magyari Zoltán–Bartalis 
Dorottya 63,8%, 3. Ördög Róbert–Szász Hunor 54,4%. Az év végi 
összesített rangsor: 1. Demeter Attila 4120 pont, 2. Pataki Imre 3706 
pont, 3. Daday Hunor 3473 pont, 4. Ördög Róbert 3233 pont, 5. Szász 
Hunor 3098 pont, 6. Illyés László 3075 pont. A következő csíki bridzs-
versenyt január 8-án rendezik.

Brassóban fallabdáztak a csíkiak
Brassóban rendezték meg az ifjúsági fallabdázók (squash) Román 
Kupa-küzdelmeit, a megmérettetésre a Csíkszeredai Transylvanian 
Tennis & Squash Club kilenc sportolót nevezett be. A csíkiak mérlege 
két első, két második és két negyedik hely. Az U11-es korosztályban 
Bodor Bence első, Juhász Balázs második, Hompoth Bea pedig negye-
dik helyen végzett. Az U13-as kategóriában Sárig Márton első, Lukács 
Barna második, Bíró Bence pedig negyedik lett – tudtuk meg Szász 
Lászlótól, a klub tulajdonosától és vezetőedzőjétől.
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