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 » RÖVIDEN

Lewandowski lett az év
európai gólkirálya
A lengyel Robert Lewandowski lett 
a 2019-es naptári év legeredmé-
nyesebb futballistája. Az Európai 
Labdarúgó Szövetség összeállí-
tása alapján a Bayern München 
válogatott játékosa 54 meccsen 
58 gólt szerzett, amivel a második 
helyre szorította a tavaly győztes 
Lionel Messit. A Barcelona argentin 
klasszisa 58 találkozó során 50 ta-
lálatot jegyzett az idén. A harmadik 
helyre Kylian Mbappé fért fel, a 
PSG francia támadója 49 meccsen 
44 alkalommal volt eredményes. 
A 2011-ben, 2013-ban, 2014-ben és 
2015-ben győztes, tavaly második 
portugál Cristiano Ronaldo ezúttal 
49 meccsen 39 gólt szerzett, ami az 
ötödik helyre volt elég. Messinek 
is van korábbról négy győzelme, 
ő egyébként tíz év alatt kilencedik 
alkalommal érte el az 50 gólt.
 
Harmadik helyre szorult
a Bayern München
Tizenhét forduló után csak a har-
madik helyen áll a Bayern München
labdarúgócsapata (33 pont) a német 
élvonalbeli labdarúgó-bajnokság-
ban, ahol a Leipzig (37 pont) várja 
az élről a januári folytatást. A cím-
védő előtt áll a Borussia Möncheng-
ladbach is (35 pont). Franciaország-
ban a címvédő Paris Saint Germain 
telel az élen – a Marseille és a 
Rennes előtt –, míg Olaszországban 
a Internazionale és a Juventus egy-
aránt 42 ponttal vezetik a Serie A 
mezőnyét a téli szünetben. Spanyol-
országban a Barcelona (39 pont) 
vakációzik az összetett első helyén, 
de csak két pont az előnye a Real 
Madriddal szemben és a Sevilla is 
34 pontnál tart a tabellán. Angli-
ában szokás szerint nem tartanak 
szünetet, karácsony másnapján 
már a 19. forduló mérkőzéseit ren-
dezik a Premier League-ben, ahol 
jelenleg a Liverpool (49 pont) vezet 
a Leicester City (39) és a Manchester 
City (38) előtt.
 
Chad le Clos csapata nyerte
az első ISL-t
A Chad le Clos és Sarah Sjöström 
vezette Energy Standard csapata 
nyerte az első alkalommal kiírt 
Nemzetközi Úszóliga (ISL) küzdel-
meit, miután megnyerték a Las 
Vegasban rendezett hétvégi döntőt. 
A második helyen a London Roar 
végzett, amelynek keretében két 
magyarországi, Kapás Boglárka és 
Bernek Péter szerepelt – a kaszinó-
városban csak előbbi indult, utóbbi 
endoszkópos orrműtéten esett át. 
A harmadik a Cali Condors, a ne-
gyedik a Los Angeles Current lett. 
Az ISL döntőjébe a két-két legjobb 
amerikai és európai csapat jutott 
be. Hosszú Katinka együttese, az 
Iron a legtöbb magyar versenyzővel 
vett részt a sorozatban, melynek 
egyik viadalát a budapesti Duna 
Arénában rendezték. A hétvégi 
fi nálé során amúgy két világcsúcs 
is született a 25 méteres medencé-
ben: az amerikai Caeleb Dressel 50 
méter gyorson 20.24 másodperces 
idővel a francia Florent Manaudou 
2014-es idejét (20.26) adta át a 
múltnak, míg 400 méter vegyesen 
a japán Szeto Daija 3:54.81 perccel 
az amerikai Ryan Lochte 2010 óta 
fennálló rekordját javította meg.

Végletekig kiélezett, az elsőtől 
az utolsó percig tartó szoros 
csatában aranygóllal győzött 
a Csíkszeredai Sportklub a 
Gyergyói HK ellen a jégko-
rong-Román Kupa döntőjében. 
A tornának otthon adó Brassói 
Corona bronzéremmel zárt.

 » DOBOS LÁSZLÓ

M egvédte a jégkorong-Ro-
mán Kupát a Csíkszeredai 
Sportklub, miután a va-

sárnap esti döntőben hosszabbítás 
után, aranygóllal 2-1-re legyőzte a 
Gyergyói Hokiklubot.

Erre a vasárnap esti, brassói ta-
lálkozóra nagyon sokan voltak kí-
váncsiak, de több százan jegy nél-
kül maradtak, és a mérkőzés ideje 
alatt is a jégcsarnok előtt álltak, 
hátha mégis sikerül bejutniuk. Az 
egyik, neve elhallgatását kérő szer-
vező elmondta, hogy a brassói jég-
csarnokban 1600 ülőhely van, és 
még 400 állóhelyet árusíthattak, 
de a szabályok arra is kötelezik a 
szervezőket, hogy biztonsági okok 
miatt a 10 százalékkal kevesebb je-
gyet árusítsanak. Megtudtuk, hogy 
a szervezők már előre bejelentet-
ték, a bérletesek helyeire nem árul-
nak jegyeket.

A mérkőzést a csíki és a gyergyói 
drukkerek szurkolása vezette fel. 
A koreográfi ából nem hiányoztak 
a zászlók, sálak, dobok és a taps 
sem. A kupadöntő elején, a szabá-
lyok szerint lejátszották a román 
himnuszt, amelyet a szinte teljes 
egészében erdélyi magyarokból álló 
nézősereg csendben végighallga-
tott. Az első korongbedobást meg-
előzően mindenki felállva hallgat-
ta végig az Ismerős arcok együttes 
Nélküled című dalát.

A csíkiaknál kezdőként lépett 
pályára a frissen igazolt kanadai 

MEGVÉDTE A ROMÁN KUPÁT A CSÍKSZEREDAI JÉGKORONGCSAPAT A GYERGYÓI HK ELLENI DÖNTŐBEN

Serleggel karácsonyozik a Sportklub

Újabb siker. Sorozatban harmadjára hódította el a Román Kupát a Sportklub

 » A Csíksze-
redai Sportklub 
zsinórban har-
madik, összes-
ségében pedig 
a 13. győzelmét 
aratta a Román 
Kupában.

Logan Pyett. a kezdőcsapatból Be-
lov maradt ki. A keretváltoztatás el-
lenére jól kezdett a Sportklub és ko-
rán, már az ötödik percben előnybe 
került, a kanadai Evan Brophey ta-
lálatának köszönhetően. A GYHK ki-
egyenlítette a játékot, ám hiába haj-
szolta az egyenlítést, jól zárt a csíki 
védelem. A második harmadban is 
kiegyenlített volt a játék, egyik fél 
sem tudta maga javára fordítani az 
emberelőnyös helyzeteit, így gól nél-
kül ért véget ez a játékrész. Gyergyói 
szempontból tökéletesen kezdődött 
az utolsó harmad, Góga Attila volt 
eredményes emberelőnyben. A tét 
mindkét csapat játékára rányomta 
bélyegét, így a rendes játékidő végé-
ig több gól már nem született. Hosz-
szabbítás következett, melynek 72. 
percében esett a mindent eldöntő 
gól: Rokaly Szilárd talált be Ruczuj 
Gellért ketrecébe, a Csíkszeredai 
Sportklub pedig zsinórban harma-
dik, összességében pedig a 13. győ-
zelmét aratta a Román Kupában.

A mérkőzést a serlegek és az érmek 
átadása követte, Alexandru Hălăuca, 

a szakszövetség főtitkára előbb az 
ezüstérmes Gyergyói HK csapatka-
pitányának, Góga Attilának adta át 
a döntősnek járó serleget, majd az 
érmeket, az ünnepség fő momentu-
mát pedig a Román Kupa átadása 
jelentette. Ezt a Sportklub csapat-
kapitánya, Papp Szabolcs vette át, 
majd a serleg kézről kézre járt. Az 
ünnepség végén a szurkolók és a já-
tékosok együtt énekelték el a székely 
himnuszt.

A brassói kupadöntő incidensek 
nélkül zárult, a több mint ezer Szé-
kelyföldről érkezett néző és szurkoló 
civilizáltan volt részese a brassói ma-
gyar hokiünnepnek.

A házigazda Brassói Corona kü-
lönben bronzéremmel vigasztalód-
hatott, miután a szintén vasárnap 
rendezett helyosztón 5-1-re legyőzte a 
Galaci CSM-t. A három erdélyi együt-
tes, mint ismeretes, az Erste Ligában 
is érintett, ott pedig nem tartanak 
karácsonyi szünetet, ezért december 
26-án Sportklub–Brassó, majd pén-
teken Gyergyói HK–Sportklub össze-
csapások lesznek.
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Győzelemmel zárta a 2019-es eszten-
dőt a Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK 

élvonalbeli labdarúgócsapata, miután 
a Liga 1 idei utolsó fordulójában 3-1-
es diadalt aratott otthon a Târgoviștei 
Chindia ellen. Ez volt sorozatban a har-
madik sikere a korábban rendre csak 
döntetlenig jutó háromszékieknek, 
de edzőjük, Leo Grozavu szerint nem 
volt egyszerű az elmúlt időszak, ezért 
köszönetet mondott tanítványainak, 
amiért „elviselték”. „Új módszerekkel, 
új elképzelésekkel érkeztem, a játé-
kosoknak gyorsan alkalmazkodniuk 
kellett. Csak gratulálni tudok nekik, 
fantasztikusak voltak az elmúlt hat ta-
lálkozó során, akkor sem játszottunk 
rosszul, amikor kikaptunk a CFR-től 
és a Viitorultól” – mondta. Hozzátette 
ugyanakkor, hogy álmodozásra még 
nincs okuk, ahhoz ugyan elegendő 
pontot gyűjtöttek, hogy nyugodt le-
gyen a téli szünetük, de a rájátszásnak 

szinte mindenki egyforma esélyekkel 
vág neki. A Sepsi OSK az eddigi 22 for-
duló során 28 pontot gyűjtött, amivel 
az alapszakasz összetettjének nyolca-
dik helyén telel. A forduló rangadóját 
vasárnap este az FCSB nyerte, ame-
lyik a hazai 2-0-s Craiova elleni sikere 
révén fellépett a tabella dobogójára. 
Harminckilenc pontjával a harmadik, 
a három pont levonással büntetett Ast-
rától csak egy pont választja el, ráadá-
sul van egy elmaradt mérkőzése is. A  
Voluntari ellen korábban elhalasztott 
összecsapását február hatodikán pó-
tolják. Arról már beszámoltunk, hogy 
a címvédő CFR telelhet az összetett 
élén, négy fordulóval az alapszakasz 
vége előtt 44 pontja van. A bajnokság 
a január 31-i Craiova–Medgyes talál-
kozóval folytatódik, de közvetlenül a 
szünet után, február másodikán lesz a 
Kolozsvári CFR–FCSB rangadó is. 

A felsőházi rájátszásra a legjobb hat 
csapat jut, a mezőny sereghajtójának, 
a Voluntarinak erre már nem maradt 

matematikai esélye, de a Clinceni, a 
Târgoviște és a Iași is már biztosan a 
playoffb  an fognak szerepelni. Utóbbi 
együttes edzője, Mihai Teja le is mon-
dott a téli szünet előtt, megfogalma-
zása szerint már nincs „perspektíva” 
a szezon elején még veszélyt jelentő 
moldvai együttesben

Győzelemmel zárta az esztendőt a Sepsi OSK

 » A Sepsi 
OSK az eddi-
gi 22 forduló 
során 28 pontot 
gyűjtött, amivel 
az alapszakasz 
összetettjének 
nyolcadik helyén 
telel.

A LIGA 1 ÁLLÁSA
  1. CFR 22135448-16 44
  2. Astra* 22134533-21 40
  3. FCSB 21123633-24 39
  4. Craiova 22114731-22 37
  5. Medgyes 22106629-25 36
  6. Viitorul 22105741-26 35
  7. Botoșani 2289530-28 33
  8. Sepsi OSK 22610625-21 28
  9. Dinamo 22841032-37 28
10. Hermannstadt 2258921-36 23
11. Iași 22571022-30 22
12. Târgoviște 22561125-42 21
13. Clinceni 22481027-42 20
14. Voluntari 21151513-40 8
* az Astrát 3 pont levonással büntették




