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A brassói jégcsarnokban zaj-
ló tornán ma, holnap és 
vasárnap is 15, illetve 19 

órakor kezdődnek a mérkőzések, 
Románia pedig mindhárom nap 19 
órakor lép majd jégre. A program: 
ma Izland–Kir gizisztán és Romá-
nia–Izrael, holnap Izland–Izrael és 
Románia–Kirgizisztán, vasárnap 
Izrael–Kirgizisztán és Románia–Iz-
land. A csoportból csak az első he-
lyezett jut tovább.

Többségében székelyföldi szüle-
tésű, székelyföldi nevelésű játékosok 

alkotják Románia keretét, a 22 tagú 
csapatban 15-en székelyföldiek, öten 
honosított játékosok, ketten pedig 
bukarestiek. A Brassói Corona tíz já-
tékost ad a válogatottnak, a Csíksze-
redai Sportklub hatot, a Galaci CSM 
hármat, a Gyergyói HK pedig kettőt. 

Íme, a romániai válogatott ösz-
szetétele. Kapusok:  Polc Patrik, 
Tőke Zoltán (mindketten Brassói 
Corona). Hátvédek: Farkas Tamás, 
Salló Alpár, Gecse Hugó, Györfy 
Tihamér (mind Csíkszeredai Sport-
klub), Pavlo Boriszenko, Bíró Ottó 
(mindketten Brassói Corona), Jev-
genyij Jemeljanenko (Galaci CSM), 
Góga Attila (Gyergyói HK). Csatá-
rok: Gajdó Balázs, Péter Balázs, 

Trancă Dániel, Roberto Gliga, Mol-
nár Zsombor, Mircea Constantin, 
Bíro Gergő (mind Brassói Corona), 
Fodor Csanád, Eduard Cășăneanu 
(mindketten Csíkszeredai Sport-
klub), Vitalij Kiricsenko, Anton Bu-
tocsnov (mindketten Galaci CSM), 
Péter Zsolt (Gyergyói HK). Stáb: Juli-
us Penzes vezetőedző, Marius Tran-
dafi r másod edző.

A brassói selejtezős torna játékve-
zetői: Jorn McCall (Norvégia), Tomasz 
Radzik (Lengyelország) és Ramon 
Sterkens (Hollandia). Vonalbírók: 
André Attila (Románia), Alejand-
ro Banos Garcia (Spanyolország), 
Sem Ramirez (Mexikó) és Nicholas 
Verbruggen (Hollandia).

A magyar férfi válogatott február 
6–9. között Nottinghamben lép majd 

jégre a házigazda brit, valamint az 
észt és egy olyan csapat ellen, ame-
lyik a decemberi kvalifi kációs cso-
portokból jut tovább.

Gyergyóba várják a Steauát
Gyergyói HK–Bukaresti Steaua mérkőzést rendeznek ma 18.30 órától 
Gyergyószentmiklóson a román felnőtt jégkorongbajnokság alap-
szakaszában. A szakszövetség által közzétett programban pénteken 
Csíkszeredai Sportklub–Bukaresti Sportul Studențesc és Sapientia 
U23–Brassói Corona meccsek szerepelnek.

Rangos nemzetközi hokitorna Budapesten
A magyar férfi jégkorong-válogatott hosszabbításban legyőzte a Koreai 
Köztársaság csapatát a kedd esti felkészülési mérkőzésen. Eredmény, 
felkészülési mérkőzés: Magyarország–Koreai Köztársaság 2–1 – hosz-
szabbítás után (0–0, 1–1, 0–0, 1–0), a győztes csapat gólszerzői Ter-
bócs és Nagy Gergő voltak. A magyar válogatottban négy székelyföldi 
születésű jégkorongozó szerepelt: Adorján Attila kapus, Fejes Nándor 
hátvéd, valamint Becze Tihamér és Szigeti Ákos csatárok. Tegnap este 
Budapesten elkezdődött a Hat Nemzet felkészülési jégkorongtorna, 
amelyen a házigazda Magyarország mellett Franciaország, Japán, 
Ukrajna, Fehéroroszország és a Koreai Köztársaság lép jégre.

Egy hét múlva a kupáért hokiznak
Az olimpiai selejtezőt követő héten is Brassó marad a romániai jégko-
rongsport fővárosa, december 18-22. között a Cenk alatti város jégcsar-
nokában rendezik a hokisok Román Kupa mérkőzéseit. A Sapeintia U23 
együttesének vezetői még a bajnokság előtt jelezték, hogy a csapat 
nem vesz részt a kupaküzdelmeken. A hat benevező együttest két 
csoportba sorolták, az A jelű csoportban a Brassói Corona, a Gyergyói 
HK és a Bukaresti Sportul Studențesc, míg a B jelű csoportban a Galaci 
CSM, a Csíkszeredai Sportklub és a Bukaresti Steaua harcol a döntőbe 
jutásért. Íme, a program. December 18. (szerda): Galaci CSM–Bukaresti 
Steaua és Brassói Corona–Bukaresti Sportul Studențesc. December 
19. (csütörtök): Csíkszeredai Sportklub–Bukaresti Steaua és Gyergyói 
HK–Bukaresti Sportul Studențesc. December 20. (péntek): Galaci CSM–
Csíkszeredai Sportklub és Brassói Corona–Gyergyói HK. December 
21-én nem lesznek mérkőzések, december 22-én pedig a két csoportelső 
a döntőben, a két csoportmásodik pedig a bronzmeccsen lép majd jégre. 
A sorozat címvédője a Csíkszeredai Sportklub.

• RÖVIDEN 

Ötkarikás selejtező székely hokisokkal
Jégkorong olimpiai selejtező kezdődik ma Brassóban
• A 2022-es téli olimpia férfi jégkorongtornájá-
ra kiírt selejtezők 2. fordulója K jelű csoportjá-
nak ad otthont mától vasárnapig Brassó, ahol a 
székelyföldi játékosokra épített romániai válo-
gatott ellenfelei Izrael, Izland és Kirgizisztán 
lesznek.

Olimpiai selejtező, 2. forduló (2019. december) 

K csoport (Brassó): Románia, Izland, Izrael, Kirgizisztán.
L csoport (Barcelona): Hollandia, Spanyolország, Mexikó, Tajvan.
M csoport (Sisak): Horvátország, Szerbia, Bulgária, Törökország.

A romániai válogatott 
a brassói torna esélyese

▴   FORRÁS: EESTI  HOKI

H armadik helyen végzett Romá-
nia női jégkorong-válogatottja 

a Bulgáriában megrendezett divízió 
3-as világbajnokságon. Női jégko-
rong, divízió 3-as világbajnokság, 5. 
(utolsó) forduló: Románia–Belgium 
2–4 (1–1, 0–3, 1–0), gólszerzők Ana 
Voicu 2, illetve Lotte de Guchtenaere 

2, Femke Bosmans és Valentine Ma-
ka. A zárónap másik két mérkőzésén: 
Dél-Afrikai Köztársaság–Litvánia 
4–2, Bulgária–Hongkong 5–0.

A szófi ai vb korábbi összecsapá-
sain Románia legyőzte a Dél-Afrikai 
Köztársaságot (11–4), Litvániát (4–2) 
és Hongkongot (2–1, hosszabbítás 

után), és kikapott a házigazda Bul-
gáriától (4–3, hosszabbítás után). A 
torna végeredménye: 1. Dél-Afrikai 
Köztársaság 12 pont, 2. Belgium 9, 3. 
Románia 9, 4. Bulgária 8, 5. Litvánia 
6, 6. Hongkong 1. A Dél-Afrikai Köz-
társaság csapata feljutott a divízió 
2-be. (D. L.)

Bronzérmes lett a női hokiválogatott

K iütéses vereséggel zárta Romá-
nia női kézilabda-válogatottja a 

Japánban zajló világbajnokságot, a 
középdöntő zárófordulójában a házi-
gazda együttes 37–20-ra győzte le az 
ezúttal Cristina Neagu nélkül felálló ro-
mán lányokat. Románia így a 12. helyen 
zárja a világbajnokságot három győze-
lemmel (mindhármat csoportmérkőzé-
seken szerezte) és öt vereséggel (kettő 
a csoportkörben, három a középdöntő-
ben). Ez a leggyengébb vb-helyezése a 
román női válogatottnak 2011 óta, ami-
kor a 13. helyen végzett. Eredmények, 
középdöntő, 3. (utolsó) forduló.

1. csoport:  Norvégia–Németor-
szág 32–29 (17–16), Szerbia–Dánia 
26–26 (14–11) és Hollandia–Koreai 
Köztársaság 40–33 (23–16). A vég-
eredmény: 1. Norvégia 8 pont, 2. Hol-
landia 6, 3. Szerbia 5., 4. Németország 
5, 5. Dánia 4, 6. Koreai Köztársaság 2.

2. csoport:  Montenegró–Svédor-
szág 26–23 (12–12), Japán–Románia 

37–20 (18–8) és Oroszország–Spanyol-
ország 36–26 (16–12). A végeredmény: 
1. Oroszország 10 pont, 2. Spanyolor-
szág 7, 3. Montenegró 6, 4. Svédország 
5, 5. Japán 2, 6. Románia 0.

A csoportok első két helyezettje jutott 
az elődöntőbe. Pontazonosság esetén az 
egymás elleni eredmény rangsorolt.

A további program

December 13., péntek: a 7. helyért, 
Svédország–Németország (4.30 óra), 
az 5. helyért, Szerbia–Montenegró 
(7.30 óra), majd a Norvégia–Spanyol-
ország és az Oroszország–Hollandia 
elődöntők (10.30 és 13.30 órától). De-
cember 15., vasárnap:  a 3. helyért 
(10.30 órától) és döntő (13.30 órától).

Az olimpiai kvótákról

Svédország kikapott Montenegrótól 
a világbajnokság középdöntőjének 

utolsó fordulójában, ezért egyelőre 
nem dőlt el, hogy a vébét a 14. helyen 
záró magyar válogatott részt vehet-e 
az olimpiai selejtezőtornán.

A legutóbbi Európa-bajnokságon 
hetedik helyezett magyar csapat akkor 
jut ki a márciusi selejtezőre, ha a ta-
valyi kontinenstorna 2-6. helyezettjei, 
vagyis Oroszország, Hollandia, Norvé-
gia, Svédország és Románia közül leg-
alább négy válogatott kivívja az olim-
piai szereplés, illetve a selejtezőn való 
részvétel jogát a világbajnokságon.

Ez az oroszoknak, a hollandoknak 
és a norvégoknak sikerült, a románok-
nak nem. Szerdán győzelemmel vagy 
döntetlennel a svédek kijuttathatták 
volna a magyarokat a selejtezőtornára, 
ám mivel kikaptak, ezt pénteken, a he-
tedik helyért sorra kerülő mérkőzésen 
tehetik meg a németek ellen. Ha a své-
dek veszítenek is, az Európa-bajnoki 
hatodik helyezésükkel mindenképpen 
kvalifi kálnak a selejtezőtornára. (D. L.)

Tizenkettedik lett a román női kézilabdacsapat




