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 » RÖVIDEN

Érvényesült a papírforma
Nem tartogatott meglepetést a 
Japánban zajló női kézilabda-világ-
bajnokság tegnapi játéknapja, ami-
kor is az A és a D csoportokban is 
az esélyesebbnek tartott csapatok 
nyertek nagyarányú gólkülönbség-
gel a második fordulóban. Szerbia 
46-27-re verte Kubát, Norvégia 
36-20-ra nyert a korábban holland-
verő Szlovénia ellen, de ezúttal 
Hollandia is gyűjtött két pontot az 
Angola elleni 35-28-ra sikerével, 
ezért az A hatosban Norvégia (4 
pont), Szerbia (4), Hollandia (2), 
Szlovénia (2), Angola (0) és Kuba 
(0) a sorrend. Ezalatt a D csoport-
ban Oroszország 35-22-re győzött 
Argentína ellen, Japán a kongóia-
kat múlta felül 28-16-ra, a svédek 
pedig Kínát verték 32-19-re, hogy 
most Oroszország (4), Svédország 
(4), Japán (4), Argentína (0), Kongó 
(0) és Kína (0) sorrendből várják 
a harmadik fordulót. A C csoport 
mezőnye tegnap szabadnapos volt, 
ma viszont már pályára lépnek 
Magyarország–Montenegró (8 óra), 
Spanyolország–Szenegál (8 óra) 
és Románia–Kazahsztán (12 óra) 
párosítás szerint.
 
Cristina Neagu átvehette
a legjobbnak járó serleget
A Nemzetközi Kézilabda-szövetség 
a Japánban zajló női kézilabda-vi-
lágbajnokság alkalmával, tegnap 
adta át a 2018-as esztendő legjobb 
női játékosának járó serleget Cris-
tina Neagunak. A román válogatott 
klasszist, mint ismeretes, tavasszal 
hirdették ki győztesként. Pályafutá-
sa során negyedik alkalommal lett 
a világ legjobbja, ami egyedülálló 
teljesítmény a női mezőnyben. 
A tegnap átvett serleg mellett egy 
10 ezer eurós csekket is kapott ju-
talomként. Neagu, mint ismeretes, 
egy évvel ezelőtt műtéti beavatko-
zást igénylő sérülést szenvedett a 
magyarok elleni Eb-mérkőzésen. 
Mindössze néhány hete tért vissza 
a pályára, és bár még nincs csúcs-
formában, tagja a vébén szerepelő 
válogatottnak.

 » DOBOS LÁSZLÓ

Mérkőzésenkénti nyolc gól volt 
az átlag a jégkorong-Erste Liga 

vasárnap esti mérkőzésein: az erdé-
lyi csapatok közül a Brassói Corona 
9-1-re nyert az Újpest vendégeként, 
míg a Csíkszeredai Sportklub nagyon 
simán verte 8-1-re a Gyergyói HK-t a 
Vákár Lajos Műjégpályán.

A hargitai kék-fehérek által kiütés-
sel megnyert székely rangadón Bíró 
Tamás gólja mellett három gólpasszt 
is kiosztott, de a csata a kapusok-
ról is szólt. A házigazdáknál az első 
játékrész második felében sérülés 
miatt Adorján Örs helyét László Ar-
nold vette át, aki egyetlen gólt sem 
kapott a folytatásban. A statisztikák 
szerint mindkét csapatnak 35–35 ka-
pura lövése volt, de a vendégek még 
büntetőlövésből sem tudták legyőzni 
Lászlót. A Sportklubot edző Jason 
Morgan külön hangsúlyozta is, hogy 
a csereként beállt kapus remekül tel-
jesített. „Tudtuk, hogy a hazai pályán 
elszenvedett vereség után javítani 
szeretne a Gyergyó. Amint kijöttünk 
a kezdeti szorításból, az off enzív já-
tékunk is szervezettebb lett, és jöt-
tek a gólok is” – dicsérte tanítványai 
hozzáállását a szakember. Eközben 
Malcolm Cameronnak, a gyergyóiak 
mesterének be kellett látnia, hogy 
rosszul „menedzselték” az összecsa-
pást. „Rendre eladtuk a korongot, 
engedtük az ellenfelet lefordulni, és 
ezt egy ilyen off enzív taktikával ját-

szó csapat, mint a Sportklub, ki is 
használja. Ha visszanézném a gólo-
kat, biztos vagyok benne, hogy leg-
alább a fele eladott korongból szüle-
tett” – fogalmazott lefújás után.

A csíkszeredai összecsapás nem 
változtatott viszont az összetettbeli 
különbségeken, hiszen miközben 
az eddigi 26 mérkőzésén 69 pon-
tont szerző Sportklub magabiztosan 
vezet az élen, a 31 ponttal hatodik 

Gyergyói HK mögött továbbra is öt 
ponttal marad el az Újpest, miután 
vasárnap este kikapott hazai pályán 
a Brassótól. A barcaságiak máso-
dedzője, Ondrej Rus szerint kedvez 
nekik az újpestiek védekezése, hi-
szen a mostani kilenc gól előtt, leg-
utóbbi meccsükön tizenegyet lőttek 
ellenük. „Az első harmad után a biz-
tos védekezésre helyeztük a hang-
súlyt, ám szerencsére a koncentrá-
ciónk nem hagyott alább, és gyors 
ellentámadásainkból jó százalékban 
értékesítettük a helyzeteket” – ecse-
telte. A Corona 24 lejátszott mérkő-
zésén 48 pontot gyűjtött, lapzártánk 
után pedig a címvédő Ferencváros 
vendége volt. A Fradi különben 8-0-
ra legyőzte vasárnap a Budapesti Ho-
kiklubot, de 21 összecsapáson így is 
csak 45 pontot gyűjtött.

A csapatonként 36 mérkőzést je-
lentő alapszakasz 2020. január 17-én 
zárul, ezt követően az első öt helye-
zett a középszakasz felsőházában, az 
utolsó öt pedig a középszakasz alsó-
házában folytatja.

Gólzáporos székely rangadót nyert a Sportklub

 » A csíkszere-
dai összecsapás 
nem változtatott 
az összetettbeli 
különbségeken.

Egyéni hiba miatt csupán egy 
ponttal távozott Szebenből 
a Kolozsvári CFR élvonalbeli 
labdarúgócsapta a Liga 1-es 
bajnokság 18. fordulójában, 
és emiatt hétre nőtt a nyeret-
lenségi sorozata az idegenbeli 
találkozókon. Legközelebb 
hazai pályán a Sepsi OSK-t 
fogadják a Gépész utcaiak.

 » VÁSÁRHELYI-NYEMEC RÉKA

H etedik idegenbeli mérkőzé-
sén maradt nyeretlen a Ko-
lozsvári CFR élvonalbeli lab -

darúgócsapata, miután a Liga 1-es 
bajnokság 18. fordulójában 1-1-es 
döntetlennel „avatta” fel a Her-
mann stadt szebeni stadionját. 

HETEDIK IDEGENBELI MÉRKŐZÉSÉN MARADT NYERETLEN A KOLOZSVÁRIAK LIGA 1-ES CSAPATA

„Lefékezett” Szebenben a CFR

Befagyasztották. Feltörhetetlen volt a Sportklub védelme a GYHK számára

 » A CFR ha-
lasztást kér az 
EL-csoportkör 
utolsó fordulójá-
ban rendezendő 
Celtic Glasgow 
elleni össze-
csapása sikere 
érdekében.

A címvédő Szamos-partiakat edző 
Dan Petrescu szerint legalább tíz-
zel több pontjuk lenne az összetett-
ben, ha nem játszanának az Európa 
Ligában is, de a zsúfolt program 
kiütközik a pályán. „Látszik, hogy 
háromnaponta tétmeccsünk van” 
– mondta. Hozzátette, hogy jobban 
örült volna, ha gól nélküli döntet-
lenre végződött volna az összecsa-
pás, mert az azt jelentette volna, 
hogy nem hibáztak. De mivel Omra-
ni góljára az ellenfél büntetőből vá-
laszolt, bosszús volt a tizenegyesért 
felelős Pașcanura. „Tapasztalatlan. 
Nem játszott a felnőttek között. Ki-
váló gyermek, de nem tud lépést tar-
tani az elvárásaimmal” – fogalma-
zott Petrescu. Hozzátette, az előttük 
álló két Liga 1-es találkozójuk közül 
az egyiket mindenképp szeretnék 
elhalasztatni az EL-csoportkör utol-

só fordulójában rendezendő Celtic 
Glasgow elleni összecsapásuk sike-
re érdekében. 

A fellegváriak különben 35 pont-
tal a Liga 1-es alapszakasz össze-
tettjének élén maradtak, előnyük 
viszont elfogyott üldözőikkel szem-
ben. Eközben az újonc Hermann-
stadtnak a döntetlennel szerzett 
pont is kevésnek bizonyult pozíciója 
megtartásához, mert szintén vasár-
nap a Clinceni 5-2-re legyőzte ide-
genben a Târgoviștét, ezért az össze-
tettben átadta a kiesést jelentő 13. 
helyet a Hermannstadtnak (15 pont). 
A Clinceni most 18 ponttal a 11., a 
Târgoviștéi Chindia 17 ponttal pedig 
12. helyen áll a tabellán. Veresége 
mellett a Chindiának egy játékosát 
is pótolnia kell, a Román Labdarú-
gó-szövetség (FRF) fegyelmi bizott-
sága ugyanis tegnap két évre eltil-

totta Mihai Voduțot a labdarúgástól. 
A 25 éves futballista 300 ezer lejes 
pénzbírságot is kapott, amikor még 
a Viitorul játékosaként sportfogadá-
sokat kötött. Az FRF szabályzata ezt 
tiltja, helyzetét pedig súlyosbítja, 
hogy még saját mérkőzéseire is fo-
gadott, bár kilenc tétje közül végül 
csak négyet talált el.

A Liga 1-es bajnokság 18. forduló-
jának zárómérkőzése, a Botoșani–
Viitorul találkozó lapzártánk után 
fejeződött be, mától viszont már a 
hétközi 19. fordulóban lépnek pá-
lyára a csapatok Medgyes–Voluntari 
(ma, 18 óra), Iași–FCSB (ma, 20.30), 
Clinceni–Hermannstadt (szerda, 14), 
Kolozsvári CFR–Sepsi OSK (szerda, 
18), Dinamo–Chindia (szerda, 20.30), 
Craiova–Botoșani (csütörtök, 18) és 
Viitorul–Astra (csütörtök, 20.30) pá-
rosítás szerint.

Svéd szakemberre bízták a gyergyói utánpótlás-nevelést

Tapasztalt edzőt szerződtetett közösen a Gyergyói Hoki Klub és a Székelyföldi Jégkorong Akadémia. 
A karrierje nagy részében a svéd utánpótlásban dolgozó Peter Bolin éveken át Svédország női jégko-
rong-válogatottjának stábjához is tartozott. A szakember feladata a gyergyói edzők irányítása, kép-
zése és a jégkorongozó gyerekek, fi atalok fejlesztéséért végzett munkában való közvetlen résztvétel 
lesz. Erről közösen döntöttek azon intézmények illetékesei, akik a gyergyószentmiklósi jégkorong 
fejlesztésében érdekeltek, azaz a Gyergyói Hoki Klub, a Székelyföldi Jégkorong Akadémia, a Gyergyó-
szentmiklósi Iskolás Sportklub és a város vezetése. Peter Bolin vasárnap kezdte el a munkát Gyergyó-
szentmiklóson, első fázisban a 2020–2021-es idény végéig érvényes a szerződése. A Gyergyói Hoki 
Klub közölte: a cél, hogy az összehangolt, magas szintű szakmai munka, közös törekvés által a gyer-
gyószéki jégkorong-utánpótlásból olyan játékosok nőjenek ki, akik itthon és nemzetközi szinten is 
sikereket és elismertséget érhetnek el, illetve akikre mindannyian büszkék lehetnek. (Gergely Imre)




