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Z Á T Y I  T I B O R

A GYHK-nak péntek este kö-
telező legyőznie a Hokiklub 
Budapestet, hiszen szomba-

ton, a Dunaújvárosi Acélbikák ellen, 
már sokkal nehezebb lesz otthon 

tartania a pontokat. A HK Budapest 
ellen pozitív a gyergyói csapat idei 
mérlege (három győzelem, ebből 
egy hosszabbítás utáni), míg a DAB 
2–1-re vezet ebben a mutatóban. Va-
lószínűleg a GYHK-szurkolók elége-
dettek lennének, ha csapatuk megis-
mételné a november elején mutatott 
jó játékot, amikor ugyancsak hazai 

pályán 4–0-ra győztek a dunaúj-
városiak ellen. A GYHK legutóbbi 
két meccsén nem szerzett pontot az 
Ers te Ligában, múlt pénteken hiába 
vezetett kétszer is Fehérvár ellen, 
3–2-re kikapott, majd vasárnap ha-
talmas zakóba szaladt bele Csíksze-
redában, amikor a Sportklub 8–1-re 
győzött.

A csíki együttesre rangadó vár ma 
este, 19 órakor a címvédő Ferencvá-
rosi TC vendégeként lép jégre. Ez lesz 
az alapszakasz utolsó Sportklub–
Fradi összecsapása, az előző három 
kemény csatát és csíki sikereket ho-
zott, Beczéék kétszer hosszabbítás-
ban, egyszer pedig a rendes játékidő-
ben győzték le a bajnokot.

Vasárnap papíron már könnyebb 
mérkőzése lesz a Sportklubnak, a 
gyengébb formában lévő, legutóbbi 
hat Erste Liga-meccséből csupán egyet 
megnyerő Újpestnél vendégeskedik.

Az Erste Liga hétvégi programja: 
pénteken 18.30-tól Gyergyói Hoki 
Klub–Hokiklub Budapest, Brassói 
Corona–Dunaújvárosi Acélbikák, 
Ferencvárosi TC–Csíkszeredai Sport   -
klub; szombaton 18.30-tól Gyer-
gyói HK–Dunaújvárosi Acélbikák, 
Brassói Corona–Hokiklub Budapest; 
vasárnap 19.30-tól Újpesti TE–Csík-
szeredai Sportklub, DEAC–Ferenc-
városi TC. A Debreceni EAC–Csíksze-
redai Sportklub mérkőzés lapzárta 
után ért véget.

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.

Hosszabbításban verték Hongkongot
Hongkong felett hosszabbításban aratott győzelemmel folytatta 
Románia válogatottja a Bulgáriában zajló női, divízió 3-as jégkorong-vi-
lágbajnokságot. Gól nélküli első játékrészt követően a második harmad 
végén, kettős emberelőnyben vezetést szerzett az ellenfél, ám Románia 
még a szünet előtt Popescu ugyancsak emberelőnyben szerzett góljával 
válaszolt. Az utolsó játékrészben mindkét csapat előtt adódtak ember-
előnyös helyzetek, újabb gól viszont csak a hosszabbításban született, 
ezt Ana Voicu szerezte. Ma szünnap van a vébén, holnap 20 órakor a há-
zigazda Bulgária, vasárnap 16.30-kor pedig Litvánia lesz az ellenfél.  Női 
jégkorong, divízió 3-as világbajnokság, 2. forduló: Románia–Hong-
kong 2–1 – hosszabbítás után (0–0, 1–1, 0–0, 1–0), gólszerzők Popescu 
Magdolna (40.), Ana Voicu (64.), illetve Estell Ip (36.).

A magyar vagy a román lemarad
Ma rendezik a Japánban zajló női kézilabda-világbajnokság csoportkö-
rének utolsó játéknapját. A C. csoportban magyar–román csata lesz, 
amely arról dönt, ki jut tovább a középdöntőbe. Nagy számolgatásra nincs 
szükség: aki nyer, az megy tovább, amennyiben döntetlent játszanak a 
felek, akkor a rosszabb gólkülönbséggel rendelkező Románia marad le a 
középdöntőről. Az biztos, hogy egyik nemzeti együttes sem visz pontot 
magával a következő körbe. A mérkőzést pénteken 12 órától játsszák. Női 
kézilabda-vb, C. csoport, 5. forduló: pénteken 8 órától Szenegál–Kazahsz-
tán, Montenegró–Spanyolország, 12 órától Magyarország–Románia. Az 
állás: 1. Spanyolország 8 pont (+55), 2. Montenegró 8 (+15), 3. Magyaror-
szág 4 (+29), 4. Románia 4 (–9), 5. Szenegál 0 (–28), 6. Kazahsztán 0 (–62).

Felfüggesztették a brassói kézilabdázókat
A Román Kézilabda-szövetség fegyelmi bizottsága szerdán ideglenesen 
felfüggesztette a Brassói Corona minden kézilabdázójának játékjogát a 
Nemzeti Ligában. Mint ismert, a világbajnokság előtt derült ki, hogy a 
román válogatott játékosokat is foglalkoztató együttes kerete egy klinikán 
intravénás lézerkezelést kapott, amit tilt a Nemzetközi Doppingellenes 
Ügynökség szabályzata. Emiatt négy meghatározó játékost, Buceschit, 
Laslót, Bazaliut és Bucurt is eltiltották a válogatottságtól, és nem utaz-
hattak el a világbajnokságra. Mindössze hét kézilabdázó ismerte be, hogy 
megjelent a kezelést végző brassói klinikán, ketten pedig tagadták, hogy 
valaha is jártak az intézményben. A doppingolással vádolt játékosok ügyé-
ben a Nemzeti Doppingellenes Ügynökség hozza meg a végső döntést.

• RÖVIDEN 

P éntektől vasárnapig Budapesten 
rendezik a 3. teqball-világbajnok-

ságot, a megmérettetésen a román szí-
neket a székelyudvarhelyi Góbék Teq-
ball Team négy sportolója képviseli.

Párosban a tavalyi reims-i világ-
bajnokságon harmadik helyezést el-
ért, székelyudvarhelyi Ilyés Szabolcs 
és a székelykeresztúri Lázár Zsolt 
alkotta duó indul. A székelyek jelen-
leg a világranglista harmadik helyén 
állnak, a világbajnok montenegrói, 
illetve az ugyancsak éremesélyes 
magyarországi páros mögött.

Egyéniben Györgydeák Apor van 
ott a mezőnyben. A labdarúgó 3. li-
gás Székelyudvarhelyi FC játékosa 
eddig ahány teqball-tornán indult, 

mindig a legjobb négy között végzett.
A világbajnokságok történetében 

először lesz vegyes, páros verseny-
szám, ahol Lázár Zsolt társa a női 
labdarúgó 1. Ligában szereplő Szé-
kelyudvarhelyi Vasas Femina játéko-
sa, Mitri Rita lesz.

A román válogatottat a Góbék Teq-
ball Team sportolói alkotják, az ed-
digi két világbajnokságon (2017-ben 
Budapest, tavaly Reims) két arany-, 
illetve két bronzérmet szereztek a 
székelyek, ezzel a legeredményesebb 
válogatottként vannak számon tartva 
a sportágban. A csapatot öt teqball-já-
tékvezető is képviseli a vb-n: Feleki 
Boglárka, Bíró Enikő, Nagy Zoltán, 
Márton Áron és Kovács Tamás.

Mindhárom versenyszámban 
pénteken lesznek a selejtezők, szom-
baton délelőtt pedig a nyolcaddön-
tővel kezdődik az egyenes kieséses 
szakasz. Kora este lesz az egyéni 
kiírás bronzmérkőzése és döntője, a 
páros és vegyes páros fi náléját vasár-
nap este rendezik.

A budapesti Hungexpón megren-
dezendő tornának a kiváló brazil 
játékos, Ronaldinho lesz a sztárfel-
lépője. A 97-szeres válogatott exfut-
ballista régóta nagykövete a labda-
rúgást és az asztaliteniszt ötvöző, 
magyar fejlesztésű sportágnak, ha-
zája szövetségének megalapításában 
is főszerepet vállalt.

Z. T.

S okáig döntetlenre állt a Kolozs-
vári CFR és a sepsiszentgyörgyi 

Sepsi OSK mérkőzése a labdarúgó 
1. Liga 19., hétközi fordulójában, de 
végül az éllovas akarata érvényesült. 
A szerda esti találkozón a háromszé-
kiek mindent megtettek az egy pont 
megtartásáért, a 86. percben azon-
ban Vinicius fejesével a kolozsváriak 
mégis megszerezték a győzelmet érő 
találatot. A kolozsvári együttes meg-
tartotta az első helyet a ranglistán, és 
szombaton 17.30-tól következik szá-
mukra az FC Botoșani elleni kiszál-
lás, míg az alsóházban ragadt Sepsi 
OSK hétfőn 18 órakor az Academica 
Clinceni-t fogadja.

Labdarúgó 1. Liga, alapsza-
kasz, 19. forduló: Kolozsvári 
CFR–Sepsi OSK 1–0 (0–0), gólszer-
ző Vinicius (86.). CFR: Arlauskis 
– Susic, Vinicius, Burcă, Camora 
– Itu (Bordeianu, 64.), Culio, Păun 
(Traore, 46.), Costache (Petrila, 84.) 
– Rondon, Omrani. Sepsi: Niczuly – 
Barisic, Bouhenna, Tincu, Dimitrov 
(Csiszér, 87.) – Vașvari, Velev, Ște-
fan, Ștefănescu (Salli, 90+2.), Car-
nat (Fülöp, 46.) – Safranko. Továb-
bi eredmények: Dinamo–Chindia 
Târgoviște 4–1, Clinceni–Hermann-
stadt 1–1, Medgyes–Voluntari 1–0, 
Jászvásári Poli–FCSB 1–2. A Craio-
va–Botoșani és a Viitorul–Astra 

találkozó lapzárta után ért véget. A 
20. fordulóban:  pénteken 20.30-tól 
FCSB–Medgyesi Gaz Metan; szom-
baton 18 órától Chindia Târgoviște–
Jászvásári Poli, 20.30-tól Hermann-
stadt–Dinamo; vasárnap 17.30-tól 
FC Botoșani–Kolozsvári CFR, 20.30-
tól Astra–Craiova; hétfőn 18 órától 
Sepsi OSK–Clinceni, 20.30-tól Vo-
luntari–Viitorul.

A bajnokság állása:  1. CFR 38 
pont, 2. Astra 34, 3. Viitorul 32, 4. 
Craiova 31, 5. Gaz Metan 30, 6. FCSB 
30, 7. Dinamo 28, 8. Botoșani 26, 9. 
Jászvásár 22, 10. Sepsi 19, 11. Clinceni 
19, 12. Chindia 17, 13. Hermannstadt 
16, 14. Voluntari 8. (H. B. O.)

A hajrában győzte le a CFR a Sepsi OSK-t

Hazai jégen javítana a GYHK
A Fradi és az UTE ellen játszik a Sportklub
• Két-két mérkőzés vár 
a székelyföldi csapa-
tokra a hétvégi jégko-
rong Erste Ligában. Az 
éllovas Csíkszeredai 
Sportklub magyaror-
szági túrán van, ma 19 
órától a Ferencvárosi 
TC, vasárnap pedig az 
Újpest vendége lesz, 
míg a Gyergyói HK 
előbb a Hokiklub Bu-
dapestet, majd a Du-
naújvárosi Acélbikákat 
fogadja.

A vasárnapi súlyos vereségét jó játékkal 
feledtetné szurkolóival a GYHK
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Négy székely a teqball-világbajnokságon




