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14.45 Sznúker, nyílt verseny, Észak-Írország (Eurosport 1)
16.00 Tenisz, ATP-világbajnokság, London (Digi Sport 2, Look Plus)
19.30 Labdarúgás, 2. Liga: Petrolul–Viitorul Pandurii 
          (Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Plus)
19.30 Férfi vízilabda, világliga: Magyarország–Oroszország (M4 Sport)

• 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  

• Nemzetközi szünet 
volt a hétvégén az 
európai jégkorong-baj-
nokságokban, a hang-
súlyt szinte minden 
ország szövetsége a 
válogatottak felkészü-
lésére tette. Magyar-
ország megnyerte a 
gdanski négycsapatos 
tornát, a romániai 
együttes pedig negye-
dik helyen végzett a 
tallinni hatcsapatos 
vetélkedőn.

D O B O S  L Á S Z L Ó

A magyar férfi  jégkorong-vá-
logatott 2–0-ra legyőzte a 
házigazda lengyel együttest 

vasárnap este a gdanski felkészülési 
torna utolsó fordulójában, és miután a 
torna zárómérkőzésen a japánok 4–1-
re legyőzték az olaszokat, a magyarok 
hét pontjukkal a tabella első helyén 
maradtak, így megnyerték a tornát. 
Mögöttük az olaszok zártak a máso-
dik helyen öt ponttal, Lengyelország 
és Japán egyaránt három-három pon-
tot szerzett, az egymás elleni ered-
mény a házigazdáknak kedvezett.

A lengyelországi torna eredményei: 
Magyarország–Olaszország 3–4 

(hosszabbítás után), Lengyelország–
Japán 3–2, Lengyelország–Olaszor-
szág 0–2, Magyarország–Japán 3–2, 
Lengyelország–Magyarország 0–2, 
Olaszország–Japán 1–4. A magyar 
keretben hat székelyföldi születésű 
játékos volt: Adorján Attila kapus, Fe-
jes Nándor hátvéd, illetve Reisz Áron, 
Sárpátki Tamás, Mihály Ákos és Szi-
geti Ákos csatárok.

A romániai válogatott negyedik 
lett Észtországban, a Tallinnban 
megrendezett hatcsapatos felkészü-
lési viadalon. A Baltic Challenge Cup 

elnevezésű tornán két háromfős cso-
portban kezdtek a csapatok, a negye-
dik játéknapon pedig a helyosztókra 
került sor. Az A csoportba Ukrajna, 
Litvánia és a házigazda Észtország, 
a B jelű hármasba pedig Lettország B 
csapata, Románia és Kazahsztán U20-
as válogatottja kapott besorolást. A 
romániai együttesbe behívott játéko-
sok zöme erdélyi csapatokban játszik, 
a Csíkszeredai Sportklub nyolc, a 
Brassói Corona és a Gyergyói HK hat-
hat, míg a Galaci CSM két honosított 
játékost adott a válogatottnak.

A csoportmérkőzéseken Románia 
hosszabbítás után legyőzte Kazah-
sztán utánpótláscsapatát, majd 5–3-
as vereséget szenvedett Lettország 
B-től, a 3. helyért kiírt találkozón pe-
dig 3–1-re kikapott a házigazdáktól.

Eredmények: Kazahsztán U20–
Románia 1–2 – hosszabbítás után 
(0–1, 1–0, 0–0, 0–1), gólszerzők Mol-
nár Zsombor és Mircea Constantin; 
Románia–Lettország 3–5 (0–1, 0–1, 
3–3), gólszerzők Vitalij Kiricsenko 2 
és Péter Balázs; Észtország–Romá-
nia 3–1 (1–0, 0–1, 2–0), gólszerző Ki-

ricsenko. A tornát Lettország nyerte, 
a döntőben 3–2-re verte Ukrajnát. A 
harmadik helyen Észtország végzett, 
a negyediken pedig Románia.

Magyarország és Románia felnőtt 
jégkorong-válogatottja az áprilisi 
divízió 1/A jelű világbajnokságra 
készül, ahol a házigazda Szlovénia 
mellett Dél-Korea, Ausztria és Fran-
ciaország szerepel. A vébét Ljublja-
nában rendezik 2020. április 27. és 
május 3. között. Az első két helyezett 
jut fel a 16 csapatos elitmezőnybe, az 
utolsó pedig kiesik a divízió I/B-be.

A Csíkszeredai Sportklub jégko-
rongcsapata bejelentette, hogy 

sikerült egyezségre jutnia Garrett 
Clarke-kal, a 27 éves kanadai hátvéd 
a csíki kék-fehéreket fogja erősíteni.

Garrett Clarke régi ismerőse a csí-
ki hokiszurkolóknak, négy évvel ez-
előtt a Miskolci DVTK Jegesmedvék 
színeiben mutatkozott be az Erste 
Ligában, majd két szezont a Brassói 
Coronánál játszott. Brassóból tavaly, 
a bajnokság közben távozott, majd 
két ECHL-csapatban is szerepelt. Az 
internetes források szerint ebben 
az idényben még nem lépett jégre 
tétmérkőzésen. A jegkorongblog.hu 
statisztikája szerint utolsó három 
szezonjában Garrett Clarke-nak hat 
csapata és összesen 937 büntetésper-
ce volt.

Sportklub–Steaua meccs lesz 
a Vákáron

Régi idők rangadóját idéző hoki-
meccs lesz ma este fél 7-től a csík-
szeredai Vákár Lajos Műjégpályán. 
A román jégkorong-bajnokság alap-
szakaszában a válogatott játékosai 

nélkül kiálló Csíkszeredai Sportklub 
a sokszoros bajnok, de ma már gyen-
gébb játékerőt képviselő Bukaresti 
Steauát fogadja.

A csíki kék-fehérek vasárnap és 
tegnap este Karcfalván a Sapientia 

U23 ellen játszottak román bajno-
kit. Román jégkorong-bajnokság, 
alapszakasz: Sapientia U23–Csík-
szeredai Sportklub 2–6  (0–3, 1–2, 
1–1), gólszerzők Antal Hunor és Si-
mon Roland, illetve Kurtis McLean, 
Rodney Pelley, Evan Brophey, Ro kaly 
Norbert, Becze Tihamér és Györfy 
Szilárd. A második Sapientia–Sport-
klub találkozó lapzárta után fejező-
dött be.

D. L.

Pingpongverseny lesz Csíkszeredában
Szombaton, november 16-án reggel 8 órától A kategóriás AmaTur aszta-
litenisz-versenyt rendeznek a csíkszeredai József Attila Általános Isko-
la Tudor lakótelepi tornatermében. Az egynaposra tervezett megméret-
tetés négy kategóriában – kezdők, haladók, open és elite – zajlik majd. 
A vetélkedő csoportmérkőzésekkel kezdődik, majd egyenes kieséses 
rendszerben folytatódik. A szervezők minden pingpongkedvelőt nagy 
szeretettel várnak. A versenyre előzetes benevezés szükséges, bővebb 
információ a 0745–481288-as telefonszámon kérhető.

Kiütéses Fradi-győzelem Debrecenben
A címvédő Ferencváros kiütéses, 6–1-es győzelmet aratott Debre-
cenben a labdarúgó OTP Bank Liga 12. fordulójának zárómérkőzésén 
vasárnap este. Az FTC így pontszámban beérte az éllovas MOL Fehér-
várt, rosszabb gólkülönbsége miatt viszont mögötte maradt, igaz, egy 
meccsel kevesebbet játszott. OTP Bank Liga, 12. forduló: Debreceni 
VSC–Ferencváros 1–6 (0–2), gólszerző Kundrák (50. perc), illetve 
Varga R. (11.), Tokmac (36., 87.), Isael (61.), Bőle (76.), Varga R. (79.). 
Az élmezőny: 1. Fehérvár 26 pont (25–11), 2. Ferencváros 26 (20–8), 3. 
Mezőkövesd 24.

• RÖVIDEN 

Új hátvéd a Sportklubnál

Garrett Clarke. 27 éves kanadai 
hátvéddel erősít a Sportklub

▴   F O R R Á S :  F A C E B O O K

Magyarország első, Románia negyedik
Felkészülési tornán vettek részt a hokiválogatottak

A zömében erdélyi klubokból verbuvált romániai csapat három kemény mérkőzést játszott Észtországban   ▴  F O R R Á S :  F A C E B O O K




