
A gyergyóiak újoncokként is 
végig esélyesek voltak 
a négy közé jutásra az Erste Ligában

▸  FORRÁS: GYERGYÓI HOKI  KLUB

2019.  MÁRCIUS 13. ,  SZERDA S P OR T 7#jégkorong  #Erste Liga

11.30 Alpesi sí, világkupa, Soldeu, Andorra (Eurosport 1)
17.00 Sílövészet, világbajnokság, Östersund (Eurosport 1)
17.30 Férfi kézilabda, Nemzeti Liga: Călărași–Focșani (TVR HD)
18.15 Férfi kosárlabda, Román Kupa: Nagyszeben–Craiova (Digi 3)
18.30 Síugrás, világkupa, Trondheim (Eurosport 2)
19.00 Labdarúgás, Magyar Kupa: Ferencváros–Mol Vidi (M4 Sport)
21.00 Női kézilabda, Nemzeti Liga: Râmnicu Vâlcea–Bukaresti CSM (TVR HD)
21.30 Tenisz, WTA-, ATP-torna, Indian Wells (Digi 3, Digi 4, Telekom 4)
22.00 Labdarúgás, BL: Barcelona–Lyon (Digi 1, Telekom 2, Look Sport)
22.00 Labdarúgás, BL: Bayern–Liverpool (Digi 2, Telekom 1, Look Plus)

• 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  

GERGELY IMRE

F ájó a kiesés, de összességé-
ben elégedettek lehetnek a 
GYHK első Erste-ligás sze-

zonjával. „Az elsődleges célt már 
a negyeddöntő előtt elértük, azaz 
bejutottunk a rájátszásba. A csapat 
azonban igazából a negyeddöntőre 
állt össze. Mikael Tisell kihozta a 
fi úkból a lehető legtöbbet, mérkő-
zésről mérkőzésre keményebben, 
jobban teljesítettek. Úgy gondo-
lom, ez a csapat igazi arca, amit 
most láthattak a szurkolók. Ahogy 
egymás után következtek a mérkő-
zések, kezdtük elhinni, hogy több 
keresnivalónk is lehet a sorozatban, 
mint amit előzetesen gondoltunk. A 
hetedik meccsen is volt esélyünk a 
továbbjutásra. Aztán bizonyos kö-
rülmények nem engedték ezt. Úgy 
gondolom, emelt fővel tekinthetünk 
vissza az első Erste Liga-szezonunk-
ra” – nyilatkozta Bereczky Szilárd 
csapatmenedzser. 

Meglátása szerint két egyforma 
képességű együttes vívott nagy 
csatát a negyeddöntőben, ahol a 
hazai, gyergyói játékosok kisebb 

rutinja, tapasztalathiánya jelen-
tette a minimális különbséget. A 
hokisok minden elismerést megér-
demelnek, ők minden tőlük telhe-
tőt megtettek. Ez most ennyire volt 
elég – tette hozzá. 

Minden egyes lejátszott Erste 
Liga-mérkőzés hasznos tapasztalat 
volt a GYHK-nak, így a csapat tagjai 
felkészültebben várhatják a követ-
kező kihívást.

Bereczky nem utalt rá, de az 
internetes felületeken megjelent 
hozzászólásokból egyértelműen 
kiderül, hogy a gyergyói szurkolók 
és a semleges nézők többsége sze-
rint a játékvezetők tevékenysége 
jelenti azokat a „bizonyos körül-
ményeket”, amelyek a vasárnapi 
vereséghez is vezettek. Bereczky 
leszögezte, tény, hogy az itthoni és 
debreceni mérkőzéseken is voltak 
játékvezetői tévedések, de nem sze-
retne a bírókkal kapcsolatos kérdé-
sekről nyilatkozni.

A hazai bajnokságban 
még vannak célok

Miután az Erste Liga 2018–2019-es 
idénye lezárult a GYHK számára, 
mostantól a román bajnokságra fi -
gyelnek. Az alapszakaszból még 

hat mérkőzést kell lejátszaniuk a 
piros-fehéreknek, majd jöhet az 
elődöntő. A hátralévő bajnoki talál-
kozók közül csak kettőnek ismert az 
időpontja. Ma 18.30-tól Csíkkarcfal-
ván, pénteken pedig Gyergyószent-
miklóson játszanak Gógáék a Sapi-
entia U23 együttesével.

Emellett lesz még egy találkozó-
juk Brassóban a Coronával, majd 
három hazai meccs a galaciakkal. 
Az időpontokat még nem szögez-
ték le, de várhatóan jövő héten le-
játsszák ezeket a mérkőzéseket is. 
Mivel a GYHK számára a következő 
találkozóknak nincs igazi tétjük, 

ezeket felkészülési meccseknek 
fogják tekinteni, amelyeken egy-
részt az elődöntőre készülnek, 
másrészt több játéklehetőséget 
adnak a fi ataloknak. Persze így is 
minden mérkőzésen a győzelemre 
fognak törekedni. A GYHK biztosan 
negyedik helyen végez az alapsza-
kaszban, így pedig az első helye-
zettel küzd majd meg az elődöntő-
ben. Hogy ki lesz az ellenfél, még 
nem dőlt el. Úgy számolnak, bár-
kivel is kell majd elődöntőzniük, 
egyforma eséllyel vívhatják meg 
a párharcot. A cél természetesen a 
döntőbe jutás.

Emelt fővel búcsúzott a GYHK
A hazai bajnokságban bárkivel felveszik a versenyt
• Ha a szezon előtt lett volna ilyen lehetőség, sok gyergyói szurkoló aláírta volna, 
hogy az új, tapasztalatlan, formálódóban lévő csapat a jégkorong Erste Liga ne-
gyeddöntőbeli hetedik mérkőzésének utolsó percéig esélyes lesz a legjobb négy 
közé jutásra. Ez végül nem jött össze a piros-fehéreknek, vasárnap este 4–2-es 
vereséget szenvedtek idegenben, a Debreceni EAC elleni párbaj mindent eldöntő 
mérkőzésén. Mostantól a román bajnokságra koncentrálnak.

Bukarestben nyert a Viitorul
Az FC Viitorul meglepetésre nyerni tudott a Bukaresti FCSB vendégeként a 
labdarúgó 1. Liga felsőházi rájátszásának hétfő esti mérkőzésén. A kiváló 
iramú összecsapáson a tengerpartiak nyerőembere Ianis Hagi volt, aki 
góllal és gólpasszal járult hozzá csapata győzelméhez. A play-off első 
fordulója után a Viitorul előrelépett a negyedik helyre, az FCSB pedig 
lecsúszott a harmadikra, és ötpontos hátrányba került az éllovas Kolozs-
vári CFR-rel szemben. Labdarúgás, 1. Liga, rájátszás, felsőház, 1. forduló: 
Bukaresti FCSB–FC Viitorul 1–2 (1–1). Korábban: Universitatea Craiova–
Astra Giurgiu 1–0, Kolozsvári CFR–Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK 3–1. 
Az állás: 1. CFR 30 pont, 2. Craiova 26, 3. FCSB 25, 4. Viitorul 22, 5. Astra 
20, 6. Sepsi 19. Alsóház, 1. forduló: FC Botoșani–Concordia Chiajna 0–0. 
Korábban: Jászvásári Poli–FC Voluntari 0–2, Bukaresti Dinamo–Dunărea 
Călărași 2–0, Nagyszebeni Hermannstadt–Medgyesi Gaz Metan 0–2. Az 
állás: 1. Dinamo 19 pont, 2. Gaz Metan 19, 3. Botoșani 19, 4. Jászvásár 17, 
5. Hermannstadt 16, 6. Voluntari 14, 7. Călărași 12 , 8. Concordia 10.

• RÖVIDEN 

S zétlövés után dőlt el a Brassói 
Corona–Galaci CSM mérkőzés 

hétfőn este, a román felnőtt jégko-
rongbajnokság alapszakaszában. A 
rendes játékidő és az ötperces ráadás 
után is 3–3-at mutatott az eredmény-
jelző, a büntetőlövés-sorozatban a 

házigazdáktól Trancă Dániel és Je-
reme Tendler lőtt gólt, a galaciaktól 
pedig csak Alekszej Baskov. 

Az eredmény: Brassói Corona–
Galaci CSM 4–3, szétlövés után (0–
1, 1–2, 2–0, 0–0, 1–0), gólszerzők 
Molnár Zsombor (28. perc), Trancă 

Dániel (42.), Jereme Tendler (47. és 
65.), illetve Albert Zagidullin (11.), 
Adrian Irimia (24.) és Vitalij Kiri-
csenko (35.).

A két együttes tegnap este újra 
megmérkőzött, az összecsapás lap-
zárta után fejeződött be.

Túlóráztak a brassói hokimeccsen

B ukarestben vendégszerepelt hét-
végén a Csíkszeredai Sportklub 

lánycsapata, két mérkőzést játszott 
a román női jégkorongbajnokság-
ban, és mindkettőn győzni tudott. 
Nagy Béla edző tanítványai az első 
találkozón 9–4-re, a második össze-
csapáson pedig egygólos hátrányból 

fordítva 4–2-re nyertek a Bukaresti 
Triumf otthonában. A csíkiak győzel-
mében nagy szerepet játszott Kurkó 
Andrea kapus, aki mindkét találko-
zón remek formában védett.

Az első mérkőzésen: Bukares-
ti Triumf–Csíkszeredai Sportklub 
4–9 (1–3, 2–3, 1–3), a vendégcsapat 

gólszerzői György Csilla 3, Popescu 
Magdolna és Balló Noémi 2–2, Koncz 
Csenge és Diana Iuga. A második mér-
kőzésen: Triumf–Sportklub 2–4 (2–1, 
0–0, 0–3), a vendégcsapat gólszerzői 
Balló Noémi 3 és Sajtos Katalin. A baj-
nokság állása: 1. Sportklub 21 pont, 2. 
Triumf 12, 3. GYHK 9. (D. L.)

Kétszer nyertek Bukarestben a csíki lányok

M a este két mérkőzéssel zárul 
a labdarúgó Bajnokok Ligája 

nyolcaddöntője: a tavalyi döntős Li-
verpool a Bayern München otthoná-
ban lép pályára, míg az FC Barcelona 

az Olympique Lyont fogadja. Mind-
két párharc első felvonása gól nélkü-
li döntetlennel ért véget. Labdarúgó 
Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, visz-
szavágók: FC Barcelona–Olympique 

Lyon, Bayern München–FC Liver-
pool. Egységes kezdési időpont: 22 
óra. A Juventus–Atlético Madrid és a 
Manchester City–Schalke 04 találko-
zó lapzárta után fejeződött be. 

Zárul a BL-nyolcaddöntő




