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A házigazda Black 69 nyerte 
meg a tizedik, jubileumi Rá-
kóczi Floorball Kupát a szé-

kelyudvarhelyi Rákóczi Centerben 
– a hatcsapatos torna döntőjében az 
udvarhelyi csapat 7–3-ra győzött, ám 
a sima eredmény ellenére kemény 
küzdelmet hozott a fi nálé.

 
A fiatalok is belelendültek

A teremhokinak is hívott sportág tíz 
évvel ezelőtt kezdte bontogatni szár-
nyait Székelyudvarhelyen, a két he-
lyi csapat (Black 69 és a Floorbulls) 
játékosainak egy része egykor gyep-
labdázott, majd az egyetemekről ha-
zatérve alapították meg a csapatokat. 
Az évi két-három tornán való rész-
vétel mellett a két együttes minden 
szerdán edzőmérkőzést játszik az ud-
varhelyi Rákóczi Centerben. A Floor-
bulls együttese létszámproblémák 
miatt nem tudta vállalni a nevezést a 
jubileumi tornára, így nélkülük ren-

dezték meg a 10. Rákóczi Floorball 
Kupát.

A Black 69 együttese évek óta 
rendszeresen foglalkozik fi atal játé-
kosok képzésével, ezt mi sem mutat-
ja jobban, mint hogy a két, általuk 
kinevelt tinédzser, Balázs Ádám és 
Csendőr Áron mára meghatározó 
tagjai lettek a felnőtt együttesnek, a 
szombati tornán több fontos gólt sze-
reztek, illetve egy-egy alkalommal a 
mérkőzés embere címet is nekik ítél-
ték. Első alkalommal volt ilyen jel-
legű díjosztás, a statisztikák alapján 
minden mérkőzés után díjazták a két 
csapat legjobbjait.

Akárcsak a hokiban, 
itt is van kakaskodás

A torna a két csíkszeredai együttes 
csatájával indult, és bizony egy fordu-
latos, kemény meccsel adták meg az 
alaphangot a csapatok. A házigazdák 

ezután a szentgyörgyieket győzték le, 
de fi gyelemre méltó volt a háromszé-
kiek szervezett, jó játéka – csapaton 
belül Karl Hurtig személyében egy 
svéd „mentoruk” is van, aki mind 
játékosként, mind játékvezetőként 
rendszeresen részt vesz a tornákon.

A marosvásárhelyi gárda szintén 
nagy csatában nyert a fi atalabb csíki 
gárda ellen, aztán a szentgyörgyiek a 
Debreceni EAC-kal csaptak össze – a 
magyarországi csapatból kiemelke-
dett gyorsaságával és pontosságával 
a csíkszeredai, de Debrecenben ta-
nuló Nyisztor Szabolcs, aki sokszor 
egymaga vitte a hátán csapatát. A 
tornán végig gyors sorcseréket alkal-
mazó debreceniek csoportjuk rang-
adóján nagyon fordulatos meccset 
vívtak a házigazdákkal, a 8–7-es vég-
eredmény önmagáért beszél, a Black 
69 egy góllal bizonyult jobbnak. 

Az elődöntőkben a debreceni gár-
da a vásárhelyiekkel került szembe. 

Mivel a jégkoronghoz hasonlóan ez is 
egy kemény, ütközésekkel tele sport-
ág, néha elkerülhetetlen egy-egy ko-
molyabb ütésváltás vagy brusztolás 
– a Marosvásárhely–Debrecen elő-
döntő párharc második félidejében 
volt egy kis kakaskodás, de a játékve-
zetők lehűtötték a kedélyeket, mind-
két csapatból három-három játékost 
küldtek a büntetőpadra. Ez ebben a 
sportágban is benne van, az ütők né-
ha testet is érnek, illetve a test a test 
elleni játék is – kontrolláltan – meg-
engedett a fl oorballban. Végül a feke-
te mezes debreceniek győztek 7–4-re. 
A másik ágon a Black 69 a vártnál 
könnyebben győzte le a Csíkszeredai 
FK-t, a helyosztókon pedig megint 
iramos meccsek jöttek. A Lead 
 Birds–Vikings mérkőzésen a szent-
györgyiek a kapus lehozatalával is 
próbálkoztak, de végül nem sikerült 
kiegyenlíteniük, a fi atal csíkszékiek 
egy góllal megnyerték a meccset. A 
kisdöntő elég egyoldalú volt, a vásár-
helyiek elfáradtak a végére.

A fi nálé ismét fordulatos mérkő-
zést hozott, az első félidőben még 
döntetlenre álltak a felek, a máso-
dikban viszont a hazaiak akarata ér-
vényesült. Szerencséjükre a vendég-

csapat két kapushibája miatt előnybe 
kerültek, illetve Magyari Szabolcs 
és Balázs Ádám távoli lövései utat 
találtak a kapuvas alá, így az utolsó 
percekben már a három-négy gólos 
előnyt tartva játszhattak a fehér me-
zesek, megérdemelten nyerték meg a 
jubileumi kupát.

A bajnokságban is jól áll
a csapat 

A Black 69 a Romániai Floorball Li-
gában is jól kezdte a bajnokságot: 
a Marosvásárhely melletti Jedden 
megrendezett első fordulóban mind-
két meccsét megnyerte (10–0 Sep-
siszentgyörgy és 10–5 Csíkszereda 
ellen), így jelenleg vezeti a bajnokság 
alapszakaszának táblázatát. Az ed-
digi két kiírást a székelyudvarhelyi 
Floorbulls nyerte meg, a 2017–18-as 
rájátszást Jedden, a tavalyit pedig a 
Rákóczi Centerben – mindkét bajno-
ki döntőben a Black 69 volt az ellen-
fél, és mindkét fi náléban nüanszo-
kon múlt a Bikák győzelme. 

A bajnokságban is egyre szoro-
sabbak a mérkőzések, de ezenkívül 
sepsiszentgyörgyi és csíkszeredai 
meghívásos tornákon is próbá-
ra tehetik magukat a székelyföldi 
floor ballcsapatok. Sajnos tovább 
bővíteni egyelőre nem lehet a me-
zőnyt, Székelyföldön kívül nem 
léteznek hasonló amatőr csapatok, 
így szakszövetséget sem lehet még 
alapítani. Az amatőrök lelkesedése 
azonban mindig jól jön, egy-egy 
bajnoki forduló vagy egynapos tor-
na után mindig elégedetten csillog-
nak a szemek.

A 10. Rákóczi Floorball Kupa 
eredményei

A csoport:  Csíkcsicsói Lead Birds–
Csíkszeredai Floorball Klub 5–5, Ma-
rosvásárhelyi Red Arrows FC –Lead 
Birds 5–3, Csíkszeredai Floorball 
Klub–Marosvásárhelyi Red Arrows 
5–6. 

B csoport:  Székelyudvarhelyi 
Black 69 Floorball Klub–Sepsiszent-
györgyi Sepsi Vikings FC 7–0, Deb-
receni EAC–Sepsi Vikings 6–1, Black 
69–DEAC 8–7. 

Elődöntők: DEAC–Marosvásár-
helyi Red Arrows 7–4 és Székelyud-
varhelyi Black 69 Floorball Klub–
Csíkszeredai Floorball Klub 9–3.

Az 5. helyért:  Lead Birds–Sepsi 
Vikings F.C. 6–5

A 3. helyért:  Csíkszeredai Flo-
orball Klub–Marosvásárhelyi Red 
 Arrows 6–0

Döntő: Black 69–DEAC 7–3

Egy napig pattogott a lyukacsos
Jubilált a sportág Székelyudvarhelyen
• Tíz éve zajlanak 
rendszeresen floor-
balledzések Székely-
udvarhelyen, ezt az 
Areopolis Floorball 
Egyesület egy rend-
hagyó és színvonalas 
tornával ünnepelte 
meg. A végén a helyi 
csapat bizonyult a 
legjobbnak, a hat-
csapatos torna dön-
tőjében másodszor is 
megverte a debreceni 
középiskolásokból és 
egyetemistákból álló 
DEAC együttesét.

Tizedszerre gyűltek össze a környék 
floorballcsapatai Székelyudvarhelyen

▾  FOTÓK: VERES NÁNDOR

Csíkiak a legjobbak 

A 10. jubileumi Rákóczi Floorball Kupa pontkirálya a Debrecenben játszó, 
de csíkszeredai Nyisztor Szabolcs lett, a legjobb játékos a szintén csíksze-
redai Orbán Csaba (Csíkszeredai Floorball Klub), míg a legjobb kapusnak 
a Black 69 hálóőre, Lukács Sándor bizonyult – utóbbi kiválóan magas, 
89,6%-os hatékonysággal őrizte a házigazdák kapuját.

Gólokban gazdag mérkőzéseket 
rendeztek a jubiláló Rákóczi Kupán




