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A gyergyóiak mindenképpen 
szerették volna, ha a svéd 
szakember a következő 

idényben is a piros-fehéreket irányít-
ja, ám az edző családi okokra hivat-
kozva a távozás mellett döntött.

„A váltásnak nem szakmai vagy 
anyagi okai voltak, Mikael Tisell a 
családjára hivatkozva döntött úgy, 
hogy nem vállal újabb megbízatást 
külföldi csapatnál” – olvasható a 
GYHK közleményében.

A tréner decemberben érkezett 
Gyergyószentmiklósra, és vezetésé-
vel az együttes elérte a szezonra ki-
tűzött célt, bejutott az Erste Liga rá-

játszásába. Közel volt a legjobb négy 
közé jutás is, de végül a hétmérkőzé-
ses párharcban a GYHK alulmaradt 
a Debreceni EAC-cal szemben.

Mikael Tisell hazájában, Svéd-
országban folytatja pályafutását, a 
harmadik vonalban játszó Nybro Vi-
kings vezetőedzőjének nevezték ki.

A Gyergyói Hoki Klub vezetői 
most azon dolgoznak, hogy Tisell-
hez hasonló szintű edzőt szerződ-
tessenek a csapat élére. Közben 
zajlik a munka a játékoskeret meg-
erősítése érdekében is. A fejlemé-
nyekről a közeljövőben adnak tájé-
koztatást – áll a közleményben.

Tisell nem folytatja
Visszautasította a GYHK ajánlatát
• A Gyergyói Hoki Klub közleményben tájékoz-
tatta a csapat szurkolóit, hogy Mikael Tisell 
vezetőedző nem fogadta el a szerződéshosz-
szabbítási ajánlatot.

Fémgarázsok
lebontását

és elszállítását 
vállaljuk.

Tel.: 0744–938712

H I R D E T É S

A három pontért utazott el a Vasas Femina
Hajrájához érkezett a női labdarúgó 1. Liga alapszakasza, a hét végén 
már a 16. forduló mérkőzéseit rendezik. A felsőházi rájátszást céljául 
kitűző Székelyudvarhelyi Vasas Femina pénteken 15 órakor a sereghaj-
tó CSS Târgoviște vendége lesz. Andrási Sándor Csaba együttesének 
kötelező a győzelem, hiszen jelenleg negyedik a táblázaton, és az előt-
te álló Kisbecskerekre, illetve Borgóprundra is papíron könnyű találko-
zó vár. Női labdarúgó 1. Liga, 16. forduló: pénteken 11 órától Kolozsvári 
Olimpia–Alexandriai Universitatea, Kisbecskereki Fortuna–Bukaresti 
Fair Play, 15 órától CSS Târgoviște–Székelyudvarhelyi Vasas Femina; 
szombaton 11 órától Galaci Universitatea–Borgóprundi Heniu.

Gyergyószéki záróra a futsal 2. Ligában
Egyetlen mérkőzést rendeznek a hétvégén a teremlabdarúgó 2. Ligá-
ban, ezen a két gyergyószéki csapat találkozik. A gyergyóremetei csar-
nokban a házigazda Kereszthegy a gyergyószentmiklósi Inter Gyergyó 
együttesét fogadja. A pénteken 19 órakor kezdődő találkozó egyben a 
szezon zárómérkőzése is lesz a két együttes számára.

Búcsúzott a kupától a Kolozsvári CFR
Nem jutott be a labdarúgó Román Kupa döntőjébe a bajnoki címvédő Ko-
lozsvári CFR, az erdélyi együttes 3–1-es hazai vereség után a szerda esti 
visszavágón csak döntetlent játszott az Astra otthonában. Román Kupa, 
elődöntő, visszavágó: Astra Giurgiu–Kolozsvári CFR 2–2 (2–1), gólszer-
zők Mihai Butean (34.) és Denis Alibec (37., büntetőből), illetve Valentin 
Costache (42., 66.). Továbbjutott az Astra 5–3-as összesítéssel. A május 
25-ei döntőben az Astra ellenfele a Viitorul Ovidiu vagy a Craiovai U lesz. 
A párharc első meccsét a Viitorul nyerte idegenben 2–1-re, a tengerparti 
településen rendezett visszavágó lapzárta után fejeződött be.

Vidi–Honvéd döntő lesz a Magyar Kupában
A bajnoki címvédő MOL Vidi FC és a Budapest Honvéd is kettős győzelem-
mel jutott a labdarúgó Magyar Kupa fináléjába. A kispestiek úgy küzdhet-
nek meg a trófeáért, hogy menetelésük során nem találkoztak élvonalbeli 
együttessel. A Honvéd történetének 18. döntőjére készülhet, eddig hétszer 
diadalmaskodott. A Vidi hatodszor szerepelhet az MK-döntőben, előző 
öt próbálkozásából csak 2006-ban hódította el a trófeát. Magyar Kupa, 
elődöntő, visszavágó: Debreceni VSC–MOL Vidi FC 0–3 (0–0), gólszerzők 
Futács (66.), Elek (72.), Huszti (92., büntetőből), továbbjutott a Vidi kettős 
győzelemmel, 4–0-s összesítéssel; Soroksár SC (NB II)–Budapest Honvéd 
0–3 (0–1), gólszerzők Ben Hatira (16., büntetőből), Danilo (89.), Tischler 
(91.), továbbjutott a Honvéd kettős győzelemmel, 5–1-es összesítéssel. A 
finálét május 25-én rendezik a Groupama Arénában.

Hatgólos veszprémi előny a BL-ben
A Telekom Veszprém 28–22-re győzött a német Flensburg-Handewitt 
otthonában a férfi kézilabda Bajnokok Ligája negyeddöntőjének első, 
szerda esti mérkőzésén. Férfi kézilabda Bajnokok Ligája, negyeddön-
tő, első mérkőzés: Flensburg-Handewitt–Telekom Veszprém 22–28 
(15–15), Nantes–Barcelona 25–32 (12–16). A Vardar Szkopje–MOL-Pick 
Szeged találkozó lapzárta után fejeződött be, a Vive Kielce–Paris Sa-
int-Germain összecsapást pedig szombaton rendezik. A visszavágókra 
jövő szombaton és vasárnap kerül sor, a kölni négyes döntőt pedig 
június elején rendezik.

• RÖVIDEN 

A z utazó keretbe a bajnok Brassói 
Corona tíz játékost ad, az ezüst-

érmes Galaci CSM-től hárman ér-
keztek, a bronzérmes Csíkszeredai 
Sportklubtól hat játékost hívtak be, 
a negyedik helyezett Gyergyói HK-
tól pedig hármat. A csapat többségét 
a székelyföldi születésű, illetve ne-
velésű játékosok alkotják: 15 hokis 
született Csíkban vagy Gyergyóban. 
Románia a divízió 1/B csoportú vi-
lágbajnokságra (23–28. helyek) ké-
szül, a vébét Tallinnban rendezik 
április 28. és május 4. között. Az észt-
országi tornán Románia a házigazda 

Észtország (április 28.), Japán (április 
29.), Lengyelország (május 1.), Ukraj-
na (május 2.) és Hollandia (május 4.) 
ellen lép majd jégre. 

A magyar válogatott Kazahsztán-
ba utazott, ahol április 29. és május 
5. között a házigazda kazah mellett a 
fehérorosz, a dél-koreai, a szlovén és a 
litván csapat lesz az ellenfele a divízió 
1/A világbajnokságon. Az első ellenfél 
hétfőn a Koreai Köztársaság lesz.

A román válogatott kerete. 
Kapusok:  Patrik Polc, Tőke Zoltán 
László (mindketten Brassói Corona). 
Hátvédek: Bors Huba Ferenc, Pavlo 

Boriszenko, Mihály Ede (mindhárman 
Brassói Corona), Györfy Tihamér Lász-
ló, Salló Alpár, Farkas Tamás (mind-
hárman Csíkszeredai Sportklub), Góga 
Attila (Gyergyói HK), Jevgenyij Jemel-
janenko (Galaci CSM). Csatárok: Bíró 
Gergő, Roberto Gliga, Molnár Zsom-
bor, Péter Balázs Szabolcs, Trancă 
Dániel (mind Brassói Corona), Eduard 
Cășăneanu, Részegh Tamás, Rokaly 
Szilárd (mindhárman Csíkszeredai 
Sportklub), Anton Butocsnov, Adrian 
Irimia (mindketten Galaci CSM), Cser-
gő Hunor és Mircea Cristian Constan-
tin (mindketten Gyergyói HK). (D. L.)

Tizenöt székelyföldi a román keretben




