
Gyergyó–Csík rangadó 
a lányoknál is 

Kevesebb téttel, mint a férfiaknál, 
de a női jégkorongbajnokságban 
is összecsap a két Hargita megyei 
együttes. A Gyergyói Hoki Klub női 
csapata fogadja a Csíkszeredai 
Sportklub együttesét a szombaton 
17 órakor kezdődő bajnoki mérkő-
zésen. A találkozóra ingyenes a 
belépés. Újdonság, hogy a hazai 
női jégkorong történetében ez lesz 
az első olyan meccs, amelyet – a 
Keresztes Média jóvoltából – élő 
közvetítésben lehet majd nézni a 
GYHK Facebook-oldalán. A kom-
mentátor Kertész László lesz.
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K ongott az ürességtől a csík-
szeredai Vákár Lajos Műjég-
pálya, a szerdától vasárnap 

estig tartó hokitorna első találko-
zójára alig tizenhárom néző volt 
kíváncsi. A hazaiak már az első 
harmadban eldöntötték a meccset, 
hét gólt ütöttek a Bukaresti Sportul 
Studențesc csapatának, és a vé-
gén 19–0-ra nyertek. A házigazda 
kék-fehérek kispadján először fog-
lalt helyet az új kanadai edző, Don 
MacAdam. Ugyanakkor bemutatko-
zott az új orosz igazolás is, a 22 éves 
Nyikita Rejn egy góllal és három 
gólpasszal járult hozzá a csíkiak 
sikeréhez.

Tegnap nem kellett jégre lépnie 
a Sportklubnak, csoportjában Gyer-
gyói HK–Sportul Studențesc mecs-
cset rendeztek.

A B csoportban a Brassói Corona 
nehezen, 4–3-ra nyert a galaciak el-
len. A Sapientia együttese közel volt 
a bravúrhoz, sokáig 2–0-ra vezetett 

a Bukaresti Steaua ellen, végül hosz-
szabbítás után kikapott.

Jégkorong, Román Kupa, A cso-
port: Csíkszeredai Sportklub–Buka-
resti Sportul Studențesc 19–0 (7–0, 
6–0, 6–0), Gyergyói HK–Sportul 
Studențesc 14–1 (4–0, 7–0, 3–1), 
gólszerzők Vlagyiszlav Karpus 3, 
Góga Attila, Ivácson Roland, Robert 
Timaru és Ferencz Róbert 2–2, Mir-
cea Constantin, Daradics Csaba és 
Csergő Hunor, illetve Kovács Nor-
bert.

B csoport: Brassói Corona–Galaci 
CSM 4–3 (1–1, 3–2, 0–0), Sapientia–
Bukaresti Steaua 2–3 – hosszabbítás 
után (2–0, 0–1, 0–1, 0–1). A Sapien-
tia–Galaci CSM és a Brassó–Steaua 
mérkőzés lapzárta után ért véget.

További program

Karcfalván
December 21. (péntek): 
Sapientia U23–Brassói Corona (19.30)
Csíkszeredában
December 21. (péntek): 
Steaua–Galac (15.30) 
és Sportklub–Gyergyói HK (19 óra)
December 23. (vasárnap, 19 óra): 
döntő, Vákár Lajos Műjégpálya 
– a két csoportgyőztes.

Kikapott a Fradi, 
a Sportklub maradt az élen

Vereséget szenvedett a Ferencváros 
a jégkorong Erste Liga alapszaka-
szának szerda esti meccsén, így nem 

tudta megelőzni az éllovas Csíksze-
redai Sportklubot. A zöld-fehérek 
sorozatban három megnyert talál-
kozó után kaptak ki.

Az erdélyi csapatok nélkül fejezik 
be az évet az Erste Ligában. A Brassói 
Corona, a Csíkszeredai Sportklub és 
a Gyergyói HK a romániai bajnokság-
ban, illetve kupasorozatban játszik 
a következő napokban, a többi csa-
pat viszont folytatja a küzdelmeket. 
Szerdán este négy mérkőzést ren-
deztek, köztük egy Debreceni EAC–
Ferencváros rangadót. Két harmad 
után még a vendégek vezettek, de a 
házigazdák az utolsó felvonásban 
fordítottak, és 5–3-ra nyertek. Győ-
zelme esetén a Fradi átvehette volna 
a vezetést a ranglista élén, ugyanis 

csak két pont a lemaradása a Sport-
klubbal szemben. Pénteken újabb le-
hetősége lesz erre, városi riválisával, 
az Újpesti TE-vel csap össze. Egyéb-
ként az FTC két meccsel kevesebbet 
játszott, mint a csíki együttes.

A székelyföldi együttesek legkö-
zelebb január 4-én lépnek jégre az 
Erste Ligában. Mindkét csapat hazai 
pályán játszik: a Sportklub az Újpes-
ti TE-t, a Gyergyói HK pedig a Duna-
újvárosi Acélbikákat fogadja.

Jégkorong, Erste Liga, alapsza-
kasz, szerdai meccsek: Vienna Capi-
tals II.–Hokiklub Budapest 5–1 (1–1, 
1–0, 3–0), DAB–UTE 2–3 (1–2, 1–1, 
0–0), DEAC–FTC 5–3 (1–1, 0–1, 4–1), 
Fehérvári Titánok–Schiller-Vasas 
2–0 (1–0, 0–0, 1–0).

Nem borult a papírforma a kupában
Ma este Sportklub–Gyergyói HK csata a döntőért
• Gólzáporos mérkő-
zéssel kezdődött el 
szerdán délután Csík-
szeredában a 2018-
as jégkorong Román 
Kupa. A torna első 
mérkőzésén a házigaz-
da Sportklub simán 
győzött a bukaresti 
egyetemisták csapata 
ellen.

A Sapientia közel állt a bravúrhoz 
a Bukaresti Steaua ellen
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Winter Classic negyedszer
A székelyudvarhelyi HokiSokk amatőr jégkorongcsapat negyedik 
alkalommal rendezi meg szombaton a Winter Classic elnevezésű jégko-
rongtornát a városi műjégpályán, ezúttal társszervezők segítségével: a 
nemrég megalakult Székelyudvarhelyi Városi Sportklub, a Székelyföldi 
Jégkorong Akadémia és az önkormányzat is szerepet vállalt az esemény 
létrejöttében. A Winter Classic elsődleges célja – akárcsak az eddigi 
években – a sportág népszerűsítése, de a bemutató mellett karitatív 
akciót is szerveznek. Az adománygyűjtő torna fénypontja Csíkszereda 
és Gyergyószentmiklós U23-as csapatainak 16 órakor kezdődő viadala 
lesz. A torna idei kedvezményezettje a fogyatékkal élők gondozásával 
foglalkozó Orbán Alapítvány lesz. A Winter Classic programja: 9–10 
óra között ingyenes közönségkorcsolyázás; 10.30–11.15 Gyergyói Öreg 
Rókák–HokiSokk Székelyudvarhely; 11.30–12.15 Gyergyói Öreg Rókák–
Marosvásárhely; 12.30–13.15 Marosvásárhely–HokiSokk Székelyud-
varhely; 13.30–14.15  Döntő; 16–18 Gyergyó U23–Csíkszereda U23.

Arab csapattal döntőzik a Real Madrid
A Real Madrid lesz a házigazda al-Ain ellenfele az Egyesült Arab Emírsé-
gekben zajló labdarúgó-klubvilágbajnokság döntőjében, miután az elő-
döntőben a mesterhármast elért Gareth Bale vezetésével 3–1-re legyőzte a 
japán Kashima Antlerst. A River Plate–Kashima bronzmérkőzést szomba-
ton 15.30-tól rendezik, az al-Ain–Real Madrid döntőt pedig 18.30-tól.

• RÖVIDEN 

H osszú idő után újra jó hírek ér-
keztek a csíkszeredai rövid pá-

lyás gyorskorcsolyázók csapatától. 
Az anyagi gondokkal küszködő Is-
kolás Sportklub short track együtte-
sének legjobbjait a Román Olimpiai 
Bizottság is segíti a felkészülésben 
és a versenyeztetésben.

Pénzhiány miatt csak november-
ben tudták elkezdeni a specifi kus, 
jeges felkészülést a gyorskorcsolyá-
zók – tudtuk meg Kalamár Zsolttól, 
az ISK edzőjétől. Az északkelet-eu-
rópai országoknak kiírt Danubia 
Kupa-sorozat már negyedik állomá-
sánál tart, a székelyföldi sportolók 
nem tudtak indulni a csehországi 
és a horvátországi viadalon, viszont 
részt vettek a lengyelországi (Sanok) 
és szlovákiai (Igló) versenyeken. Ka-
lamár szeretné, ha részt tudnának 
venni a sorozat január eleji budapes-
ti, illetve január közepén Szarajevó-
ban esedékes próbáin is. Szarajevó 

azért lenne fontos, mert februárban 
ott zajlik majd a téli ifj úsági olim-
pia, amelyre a Csíkszeredai ISK 
három sportolója, Albert Katalin, 
Pongrácz-Vákár Kriszta és Csillag 
Csongor is készül. „Mindhárman ott 
lehetnek, és jól is szerepelhetnek. 
Romániát négy gyorskorcsolyázó 
fogja képviselni a szarajevói olimpi-
ai short track-versenyeken, két lány 
és két fi ú” – tudtuk meg Kalamártól.

A Danubia Kupában az E (2006–
2008 között születettek), a D (2004–
2005), a C (2002–2004), a B (2000–
2002), az A (1998–2000) és felnőtt 
kategóriákban lehet indulni. A so-
rozat egyben pontgyűjtő verseny is, 
melynek végén korosztályonként a 
legjobb nyolc részt vehet az Euró-
pa Kupa-döntőn. A lengyelországi 
Sanokban Gál Sarolta (D) 2., Al-
bert Katalin (C) 9., Vákár-Pongrácz 
Kriszta (B) 24., Csillag Csongor (B) 
32., Albert Júlia (A) pedig 6. helyen 

végzett, míg Iglón-László Judit Sára 
(E) 3., Albert Katalin (C) szintén 3., 
Vákár-Pongrácz Kriszta (B) 25., Csil-
lag Csongor (B) 39., Albert Júlia (A) 
pedig 7. helyen zárt.

„Novembertől támogatja fel-
készülésünket és versenyre való 
elutazásunkat a Román Olimpiai 
Bizottság (COSR), viszont ennek a 
szépséghibája, hogy nehéz anyagi 
helyzetben lévő klubunk, a Csík-
szeredai ISK meg kell előlegezze a 
COSR-t, és majd visszakapja a ver-
senyekre való kiutazásra elköltött 
pénzt” – mondta el Kalamár, aki 
bízik benne, hogy újra szép ered-
ményeket érnek el a csíki gyorskor-
csolyázók.

A székelyföldi short track leg-
jobb eredményét Imre Emil érte el 
2013-ban, amikor aranyérmes lett 
a Brassópojánán rendezett Európai 
Téli Ifj úsági Olimpián.

Dobos László

Ügyeskednek a rövid pályás gyorskorcsolyázók




