
Kupa a magasban. Megvédték 
címűket a csíki hokisok
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V asárnap este rendezték meg 
Csíkszeredában a jégkorong 
Román Kupa döntőjét. A 

Sportklub–Brassói Corona mérkő-
zésre több mint 2500-an látogattak 
ki, a Vákár Lajos Műjégpálya lelátó-
in egy tűt sem lehetett volna leejteni.

Kitűnő hangulatban, a két együt-
tes szurkolótáborának buzdítása 
mellett kezdődött a végig jó iramú és 
sportszerű meccs, amelyen az em-
berelőnyös, illetve emberhátrányos 
helyzetek kihasználása kulcsfon-
tosságú volt. Végül 5–2-re nyertek a 
házigazdák.

A győzelem után így 
vélekedtek a Sportklubnál

Don MacAdam vezetőedző:  „Sze-
rencsés vagyok, amiért egy hét után 
máris kupagyőzelmet ünnepelhetek, 
de a srácok a hősök. Egy jó első har-
madot játszottunk, aztán a második 
nem volt annyira jó, az utolsó viszont 
tökéletesen alakult. Hangsúlyozom, 
a csapat érte el ezt a sikert.”

Papp Szabolcs csapatkapitány: 
„Tudtuk, hogy nagyon nehéz meccs 

lesz, de betartottuk az edzői utasítá-
sokat, és alaposan megnehezítettük 
az ellenfél dolgát. Mindenki maximá-
lisan odatette magát, és egy remek 
mérkőzést játszottunk. Ilyen sokan 
rég voltak meccsen, még a csilláron 
is lógtak az emberek, ami nagy erőt 
adott nekünk. Nagy segítség, amikor 
ilyen szurkolótábor van mögöttünk, 
egy plusz játékost jelent.”

Rokaly Szilárd, a 4. gól szerzője: 
„Jó volt ilyen hosszú kihagyás után 
visszatérni. És hogy ekkora gól lett 
a vége? Elsült a botom, hál’ isten-
nek. Érett már nagyon. Csapatként 
dolgoztunk, összeszedettebbek vol-
tunk. Tudtuk, hogy az ellenfél első 
sora nagyon veszélyes, ezeket a 
játékosokat jól fogtuk meg, ki tud-
tuk venni őket a játékból. Ez is erőt 
adott, továbbá Ottó is sokat segített 
hátul, a kapuban, jól zártunk visz-
sza, és elöl jó időben jöttek a gólok.”

Jégkorong, Román Kupa, 
döntő: Csíkszeredai Sportklub–
Brassói Corona 5–2 (1–0, 1–1, 3–1), 
gólszerzők Salló Alpár, Andrej Tara-

tuhin, Konsztantyin Panov, Rokaly 
Szilárd és Becze Tihamér, illetve 
Cody Carlson és Szergej Peretyagin.

Csíkszeredai Sportklub: Onodi Ot-
tó, László Arnold (kapusok) – Vitalij 
Sulakov, Bors Arnold, Mihail Anyi-
szin, Fodor Csanád, Györfy Tihamér, 
Flinta Botond, Becze Tihamér, Radim 
Valchar, Konsztantyin Panov, And-
rej Taratuhin, Papp Szabolcs, Rokaly 
Szilárd, Eduard Cășăneanu, Salló Al-
pár, Egyed Róbert, Vjacseszlav Belov, 
Részegh Tamás, Bíró Tamás, Farkas 
Tamás és Rokaly Norbert. Edzők: Don 
MacAdam és Hozó Levente.

Brassói Corona: Tőke Zoltán, Pat-
rik Polc (kapusok) – Szergej Dorofe-

jev, Jereme Tendler, Szergej Peretya-
gin, Cody Carlson, Bors Huba, Pavlo 
Boriszenko, Jurij Petrov, Mikael Lid-
hamar, Mihály Ede, Mihály Árpád, 
Molnár Zsombor, Molnár Zoltán, 
Trancă Dániel, Bíró Ottó, Bíró Ger-
gő, Bíró Mátyás, Péter Balázs, Zsók 
Levente, Nagy István és Roberto Gli-
ga. Edzők: Kjell Lindqvist és Marius 
Trandafi r.

Ünnep a Vákár Lajos Műjégpályán
A Csíkszeredai Sportklub nyerte meg az idény első trófeáját

• Egy újabb évig Székelyföldön marad a jég-
korong Román Kupa. A győztes Csíkszeredai 
Sportklub nemrég kinevezett vezetőedzője 
elégedett a csapat teljesítményével.

Repültek a labdák a pályára. 
Több mint háromezer lej gyűlt össze
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I dén sem hagyták ki karácsony 
előtti jótékonysági mérkőzésüket 

a székelyudvarhelyi teremhokisok. 
A nagy dobás elnevezésű eseményre 
népes közönség gyűlt össze vasár-
nap este a Rákóczi Sportcentrum-
ban. Szokás szerint a két helyi csa-
pat, a Black 69 Floorball Team és a 
Floorbulls játszott. Az első gólnál 
megállt a meccs, és repültek a pályá-
ra a színes labdák. A nagy dobáshoz 
több száz labdát vásároltak a nézők, 
ezáltal 3210 lej gyűlt össze, amit a te-
remhokisok a székelyudvarhelyi haj-
léktalanszállónak adományoznak. 

Mosógépre, éjjeli lámpára és konyha-
bútorra költik majd a pénzt.

Hazai siker a floorballtornán

Egy nappal a jótékonysági mérkő-
zés előtt teremhokitornát rendeztek 
a Rákóczi Sportcentrumban. A meg-
mérettetésen öt csapat vett részt, a 
helyi Black 69 és Floorbulls mellett 
Marosvásárhelyről a Red Arrows, il-
letve Csíkszeredából az FE és a Más-
naposok. Mindenki játszott minden-
kivel, és ezután alakult ki a végső 
sorrend. A döntőben a két hazai csa-

pat mérkőzhetett meg egymással. A 
Floorbulls simán, 9–2-re nyert, így a 
„bikák” emelhették magasba a trófe-
át. Harmadik helyezett a Red Arrows 
lett. A legjobb kapusnak járó díjat 
Somogyi Attila (Black 69) kapta, aki 
90%-os teljesítménnyel védett, igaz, 
csapattársa, a fi atal Márton Zalán 
sem sokkal maradt el ettől a számtól, 
hiszen 89,8 százalékos mutatóval 
rendelkezett a torna végén. A pont-
király Orbán Csaba (Floorbulls, 12 
pont) lett, míg a legjobb játékosnak 
Szakáli-Vándor Árpádot (Red Ar-
rows) választották. (Pál Gábor)

Segítség a hajléktalanszállónak
Négy hokimeccs az év utolsó napjain
Az alapszakasz mérkőzéseivel folytatódik karácsony és Szilveszter 
napja között a romániai jégkorongbajnokság. Négy meccs szerepel a 
programban, és mind a négyet Székelyföldön rendezik. Csütörtökön 
18.30-tól és pénteken 11 órától GYHK–Sportul Studențesc találkozó 
lesz Gyergyószentmiklóson, szombaton és vasárnap 18.30-tól pedig 
Sapientia–Brassói Corona összecsapás tekinthető meg Karcfalván. 
A román bajnokság állása: 1. Csíkszeredai Sportklub 61 pont (24 
meccs), 2. Brassói Corona 53 (22), 3. Galaci CSM 37 (13), 4. Gyergyói 
HK 32 (20), 5. Bukaresti Steaua 18 (23), 6. Sapientia 0 (14), 7. Sportul 
Studențesc 0 (18). Az együttesek három oda-vissza kört, azaz 36 
fordulót játszanak az alapszakaszban, ezt követi a rájátszás. A 36 for-
duló 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.

Kiestek a kupából
Egy héten belül harmadik összecsapását tudta le a Székelyudvarhe-
lyi Női Kézilabda Klub. Szombaton a Román Kupa előselejtezőjében 
kellett helytállniuk Mester Zsolt tanítványainak. Sokáig tartották a 
lépést vendégükkel, és akár meg is nyerhették volna a Kisjenői Crișul 
elleni találkozót. Az 56. percben 24–24 volt az állás, de az idegté-
pő csatát jobban bírták az Arad megyeiek, még kétszer bevették 
a házigazdák kapuját, így ők jutottak a kupakiírás első körébe. A 
székelyudvarhelyi kézilabdázóknak 2019. január 6-án folytatódik a 
bajnokság. Női kézilabda Román Kupa, előselejtező: Székelyudvarhe-
lyi Női Kézilabda Klub–Kisjenői Crișul 24–26 (14–14), az udvarhelyi 
gólszerzők Kerekes Éva 6, Munteanu Krisztina, Lukács Erika, Mester 
Noémi 4–4, Major Nóra 2, Bodó Alexandra, András Anett, Sándor Aliz, 
Péter Szidónia 1–1.
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