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M indkét csapat győzni sze-
retne, mindkét szakveze-
tés bizakodva várja a ma 

este fél 8-kor kezdődő találkozót. 
A Csíkszeredai Sportklub játéko-
sai kedden korán reggel indultak 
el Budapest felé. Ma délelőtt egy 
átmozgató rövid edzés szerepel a 
programban, majd a délutáni órák-
tól az esti mérkőzésre koncentrál-
nak. A csíki kék-fehéreknél egyet-
len játékos sérült, Konsztantyin 
Panov, akinek a lába az elődöntő 
első, szintén újpesti összecsapá-
sán sérült meg súlyosan – tudtuk 
meg Hodos Lászlótól, a Sportklub 
elnökétől.

A hazai pálya előnye

A Csíkszeredai Sportklub és az 
Újpesti TE közötti párharc eddigi 
négy találkozójának mindegyikét a 
házigazda nyerte meg. Hétfőn este 
a székelyföldiek 5–3-ra legyőzték 
az Újpestet, így 2–2-re módosították 
az állást az egyik csapat negyedik 
sikeréig tartó párharcban.

A hétfő esti találkozón a vendé-
gek vezető góljára még az első har-
madban hárommal válaszoltak a 
házigazdák, de az Újpest a második 
játékrész közepén három és fél perc 
alatt egyenlített. A Sportklub a má-
sodik szünet előtt újra megszerezte 
a vezetést, majd a mérkőzés utolsó 
percében a három találatot szerzett 
Radim Valchar üres kapus góljával 
bebiztosította győzelmét.

Jégkorong, Erste Liga, elődöntő, 
4. mérkőzés: Csíkszeredai Sport-
klub–Újpesti TE 5–3 (3–1, 1–2, 1–0), 
gólszerzők Radim Valchar 3, Andrej 
Taratuhin 2, illetve Varga Arnold, 
Benk András, Vincze Péter. Az ötödik 
mérkőzést ma este fél 8-tól rendezik 
Budapesten. A hatodik találkozónak 
pénteken, március 22-én Csíkszereda 
ad otthont. Ha szükség lesz a hetedik 
összecsapásra, azt vasárnap, március 
24-én az Újpest otthonában rendezik.

Mint ismert, a másik ágon a Fe-
rencváros jutott döntőbe, a zöld-fe-
hérek 4–0-s összesítéssel múlták 
felül a Debreceni EAC együttesét.

Mestermérleg

Vaclav Novak, a Sportklub veze-
tőedzője: „Pozitívan kell felfogni 

a dolgokat, csak most kezdődik 
igazán az elődöntő, amelyet szeret-
nénk megnyerni. A tempó jó volt, a 
csapatban sok energia van. Az a 
fontos, hogy a fejek tiszták marad-
janak, mert ha a fejek a helyükön 
vannak, akkor a láb is megy előre.”

Szilassy Zoltán, az Újpest ve-
zetőedzője: „Nagyon jó hangulatú 
mérkőzés volt, amelyen a közönség 
jól szórakozhatott. A második har-
madban pedig a hazai szurkolók 
nagyon aggódhattak. Fantasztiku-
san jégkorongoztunk a második és 
a harmadik húsz percben, de eléggé 
vallásos nevelést kaptam, és hiszek 
abban, hogy ha nem dolgozol vé-
gig, akkor a Jóisten megbüntet. És 
sajnos az első harmadot mi ellop-
tuk magunktól. Nagyon gyengén 
játszottunk ekkor, nem korcso-
lyáztunk eleget, fegyelmezetlenek 
voltunk, és az ellenfél ezeket meg-
bosszulta kiváló képességű légiósai 
által. Aki azt gondolta, hogy ez egy 
sima széria lesz, az téved. Most sok-
kal élesebbre fordul a párharc.”

Budapesten folytatják
Újpest–Sportklub párharc ötödször

• Ma este az Újpest otthonában, a Megyeri úti jégcsarnokban folytatódik a jégkorong 
Erste Liga elődöntője, Budapesten rendezik az egyik csapat negyedik sikeréig tartó 
Újpest–Sportklub párharc ötödik összecsapását. Négy mérkőzés után 2–2 az állás.

H I R D E T É S

H osszú idő után újra országos 
szintű, A kategóriás egyéni asz-

talitenisz-versenyt rendeznek Csík-
szeredában, a József Attila Általános 
Iskola Tudor lakótelepi sportcsarno-
kában. A hétvégére tervezett megmé-
rettetés kétnapos, és négy kategóriá-
ban zajlik, a szervezők pedig közel 
300 asztaliteniszezőre számítanak 
az ország minden pontjáról.

Szombaton reggel 9 órakor a hala-
dók versenyével veszi kezdetét a tor-
na, a leigazolt játékosokat is felvonul-

tató Elit kategória küzdelmei délután 
1 órakor kezdődnek. Vasárnap reggel 
fél 9-re a kezdőket és a Nyílt (Open) 
kategóriába nevezőket várják. A tor-
na lebonyolítási rendszere a szoká-
sos: a két kvalifi kációs csoportkört az 
egyenes kieséses szakasz követi.

A versenyre előzetes benevezés-
sel lehet jelentkezni a 0745-481288-
as telefonszámon. A szervezők min-
den asztalitenisz-kedvelőt szeretettel 
várnak, a belépés díjtalan.

D. L.

Országos pingpongverseny 
Csíkszeredában

A z idei szezonban, baráti tár-
saságból alakult csíkszeredai 

Hógolyók csapata a Mikulás-kupán 
megszerzett első, a Berettyóújfalu-
ban begyűjtött második, illetve a 
Marmipal-kupán elért negyedik he-
lyezés után önerőből szervez amatőr 
hokitornát a sátortetős Molnár Lajos 
Műjégpályán.

A szombaton reggel 8 órakor rajto-
ló I. Hógolyók-kupán hat csapat vesz 

részt: a házigazdák mellett a csíkcsi-
csói Barátok, Madaras II., valamint 
Hódmezővásárhely, Derecske és Be-
rettyóújfalu. Az 1x25 perces játékidő 
alatt a romániai amatőr tornákon 
premiernek számít, hogy külföldi, 
extraligás bírók irányítják a mérkő-
zéseket. A szervezők minden érdek-
lődőt szeretettel várnak.

Pinti Attila

A Nemzetközi Korcsolyázó Szö-
vetség (ISU) döntése nyomán 

Debrecen rendezheti 2020-ban a 
rövid pályás gyorskorcsolya Euró-
pa-bajnokságot. A magyar szövet-
ség (MOKSZ) tájékoztatása szerint a 
kontinensviadalnak január 24-e és 
26-a között a Főnix Csarnok ad majd 

otthont. Debrecen nem először lesz 
házigazdája nemzetközi versenynek 
a sportágban, ugyanis 2013-ban vi-
lágbajnokságot rendezett.

A magyarok idén négy arany-, 
négy ezüst- és egy bronzéremmel 
minden idők legeredményesebb 
Eb-szereplését zárták a hollandiai 

Dordrechtben. Liu Shaolin Sándor 
összetettben és 1500 méteren, míg 
öccse, Liu Shaoang 500 méteren 
indulhat címvédőként a hazai 
rendezésű eseményen, ahogy az 
olimpiai bajnok férfi váltó is.

D. L.

Short track Eb-t rendez Debrecen

Extraligás  bírók 
az amatőr hokitornán




