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• Második helyen vég-
zett, ezüstérmet szer-
zett a Székelyföldet 
képviselő Csíkszeredai 
Fortunato Devils csa-
pata Innsbruckban, a 
World Masters Games 
hokitornán.

D O B O S  L Á S Z L Ó

A z ausztriai Innsbruckban 
január 10–19. között zaj-
ló veterán világjátékokon 

(World Masters Games) szerdán este 
zárult a 30 éven felüliek hokitornája, 
amelyen minden várakozást túlszár-
nyalva ezüstérmet szerzett a Csergő 
testvérek által 21 éve alapított Csík-
szeredai Fortunato Devils.

A világeseményre 30 éven felüliek 
nevezhettek be, jégkorongban pedig 
külön torna zajlott a 30 éven felüliek, 
és külön az 50 éven felüliekből álló 
csapatok számára.

Székelyföld csapata az alapsza-
kaszban hat mérkőzést játszott, öt 
győzelemmel és egy vereséggel máso-
dik helyen zárta a csoportkört. Cser-
gőék 6–2-re győztek az SC Fairplay 
Innsbruck, 6–5-re a Brisbane Rusty 
Blades, 10–0-ra a HC Hunters Homole, 
15–1-re az EC Newcommers Innsbruck 
és 10–5-re a Belfort Funny Lions ellen, 
majd 4–1-re kikaptak a Dom`s Hockey 
Innsbruck együttesétől.

A tornán indult hét együttes közül 
az első négy elődöntőbe jutott, ahol a 
negyedik az elsővel, a második pedig 
a harmadikkal játszott, majd a két 
győztes az aranyéremért, a két vesz-
tes pedig a bronzéremért lépett jégre.

A Fortunato 6–3-ra nyert az 
ausztrál Brisbane elleni elődöntő-
ben, a másik ágon pedig a házigaz-
da Innsbruck legjobb csapata 12–0-
ra hengerelt a cseh Homole elleni 
meccsen. Innsbruck–Csíkszereda 
döntő volt, ahol a gól nélküli első 
harmadot követően Csergő Zsolt és 
Zerkula Zsolt góljaival a második 
szünetben 2–0-ra vezetett az erdélyi 
gárda, az utolsó játékrészben azon-

ban fordítottak a házigazdák, és 
3–2-re győztek.

Végeredmény, veterán világjáté-
kok, +30-as korosztály: 1. Dom`s Ho-
ckey Innsbruck (osztrák), 2. Csíksze-
redai Fortunato Devils (romániai), 
3. Brisbane Rusty Blades (ausztrál), 
4. HC Hunters Gomole (cseh), 5. SC 
Faiplay Innsbruck (osztrák), 6. EC 
Newcomers Innsbruck (osztrák), 7. 
Belfort Funny Lions (francia).

A kanadai táblázat élén Csergő 
Zsolt végzett 23 ponttal (16 gól + 7 gól-
passz). Csapattársa, Moldován Ervin 
harmadik lett ebben a rangsorban 21 
ponttal (10+11). A góllövőlista élén 
szintén Csergő Zsolt végzett.

Csergő Zsolt csapatvezető el-
mondta, hogy az Innsbruck köz-
pontjában szerdán este megtartott 
díjkiosztó ünnepségen a Fortunato 
Devils egy székely zászlót vitt a pó-
diumra, a hangosbemondó pedig 
kihangsúlyozta, hogy az ezüstérmes 
csapat Erdélyből érkezett. „Csillagos 
tízes jár a szervezőknek, a rendezés, 
a hangulat kitűnő volt, minden a vi-
lágjátékokról szólt, egész Innsbruck 
olimpiai lázban égett, minden osz-
lopon zászlók jelezték, hogy világ-
esemény zajlik. Számos komoly 
bajnokságokban megforduló játékos 
lépett jégre, érződött a tapasztalat, 
az, hogy tudnak a koronggal, de már 

az erőnlét nem a régi. Mi voltunk a 
torna meglepetéscsapata, arra senki 
se számított, hogy döntőbe kerülünk. 
A fi úk becsülettel képviselték Csík-
szeredát, Székelyföldet. Hat nap alatt 
nyolc meccset játszottunk, ami nem 
mindennapi erőfeszítést, erőnlétet 
követelt” – tette hozzá Csergő Zsolt.

Az ezüstérmes Fortunato Devils 
csapatának összetétele: Szőcs Hu-
nor, Gergely Attila, Fodor Szilveszter, 
Tamás Nándor, András Zsolt, Fodor 
Krisztián, Dezső István, Szőcs Bo-
tond, Zerkula Zsolt, Kánya Attila, 
Kovács Norbert, Nagy Attila, Csergő 
Róbert, Farkas Zoltán, Csergő Zsolt, 
Moldován Ervin és Borbát Imre. 

Egy meccs maradt az alapszakaszból
Ma este zárul a jégkorong Erste Liga alapszakasza, 19.40-kor a sereg-
hajtó Vasas az utolsó előtti helyen álló Hokiklub Budapestet fogadja. 
A szerda esti mérkőzéseken a címvédő FTC magabiztosan győzte le a 
Vasast, a dunaújvárosiak új vezetőedzője, a kanadai David Leger pe-
dig a Brassó elleni 7–5-ös hazai sikerrel mutatkozott be az Acélbikák 
kispadján. Jégkorong Erste Liga, alapszakasz: FTC-Telekom–Schil-
ler-Vasas HC 5–1 (2–0, 1–1, 2–0), Dunaújvárosi Acélbikák–Brassói 
Corona 7–5 (2–2, 2–1, 3–2). A Csíkszeredai Sportklub–Debreceni 
EAC és a Fehérvári Titánok–Brassói Corona találkozó lapzárta után 
fejeződött be.

Már negyeddöntős a magyar női pólócsapat
A házigazda magyar női vízilabda-válogatott biztosította negyeddön-
tőbe jutását a Duna Arénában zajló Európa-bajnokság A csoportjából, 
miután a harmadik fordulóban szerdán este 9–8-ra legyőzte az orosz 
csapatot. Bíró Attila együttese korábban a horvátokat 25–6-ra, a 
szlovákokat pedig 20–2-re győzte le. A magyar válogatott ma este az 
ugyancsak százszázalékos görögökkel találkozik, majd vasárnap a 
pont nélkül álló szerbek ellen zárja a csoportkört. Európa-bajnokság, 
nők, csoportkör, 3. forduló. A csoport: Magyarország–Oroszország 
9–8 (4–3, 2–0, 2–3, 1–2), Horvátország–Szerbia 9–8, Görögország–
Szlovákia 18–2. A csoport állása: 1. Görögország 9 pont (62–12), 2. 
Magyarország 9 (54–16), 3. Oroszország 6, 4. Horvátország 3, 5. Szer-
bia 0 (17–62), 6. Szlovákia 0 (6–69). B csoport: Hollandia–Olaszor-
szág 10–4, Franciaország–Németország 17–5, Spanyolország–Izrael 
18–2. A csoport állása: 1. Hollandia 9 pont (55–10), 2. Spanyolország 
9 (49–18), 3. Franciaország 6, 4. Olaszország 3, 5. Izrael 0 (11–50), 6. 
Németország 0 (12–53).

• RÖVIDEN 

C síkszeredában és Galacon is két-
két mérkőzéssel folytatódik hét-

végén a román felnőtt jégkorongbaj-
nokság alapszakasza. A Vákár Lajos 
Műjégpályán a Csíkszeredai Sport-
klub–Bukaresti Sportul Studențesc 
találkozók ma 18.30-kor, illetve hol-
nap délelőtt 11 órakor kezdődnek. 

Szombaton és vasárnap Galaci CSM–
Gyergyói HK mérkőzések lesznek az 
Al-Duna parti városban, mindkét 
galaci összecsapás kezdési időpontja 
18.30.

A román hokibajnokságban a 
csapatonként 36 mérkőzéses alap-
szakaszban minden csapat hatszor 

mérkőzik meg minden ellenfelével, 
háromszor hazai pályán és három-
szor idegenben. Az alapszakaszt rá-
játszás követi, az első négy helyezett 
elődöntőbe jut, ahol az alapszakasz-
győztes a negyedikkel, a második 
pedig a harmadikkal játszik a döntő-
be jutásért. (D. L.)

A z oroszok elleni győzelem és a 
dánokkal szembeni döntetlen 

után Izlandot is két vállra fektette, 
veretlen maradt a magyar férfi  kézi-
labda-válogatott az Eb csoportköré-
ben, továbblépett a középdöntőbe.

Jól kezdett a Gulyás István által 
irányított gárda, az első három ta-
lálatot a magyarok dobták, ám zsi-
nórban hat izlandi gól következett. 
A fi atal csapatból érezhetően sokat 
kivett az első két csoportmeccs, volt 
öt is a hátrány, amit a fi úk a pihenő-
ig lefaragtak háromra úgy, hogy két 
hetest kihagytak (9–12). A második 
játékrészre nagyon feljavult a ma-

gyar csapat játéka, a meccs emberé-
nek is megválasztott Mikler Roland 
lehúzta a rolót, míg támadásban 
Bánhidi Bence magaslott ki, beállós-
ként nyolc gólig jutott. A 41. percben 
15-nél egyenlítettek a magyarok, az 
izlandiak játéka pedig szétesett, a 
hajrában semmi sem veszélyeztette 
a sikert, Magyarország 24–18-ra győ-
zött.

A magyarok csoportelsőként ju-
tottak a legjobb tizenkettő közé, aho-
va két pontot visznek magukkal. A 
2-es csoport küzdelmeit ugyancsak 
Malmőben rendezik, Bánhidiék ma 
19.15-től Norvégiával játszanak, majd 

két nap pihenő után vasárnap 17.15-
től Szlovénia következik, január 21-
én, kedden 21.30-tól a házigazda své-
dek, az utolsó fordulóban, szerdán 17 
órától pedig Portugália lesz az ellen-
fél. A középdöntőből a csoportok első 
két-két helyezettje jut az elődöntőbe, 
míg a harmadik helyezettek küzde-
nek meg az 5. helyért.

Férfi  kézilabda-Európa-bajnok-
ság, E csoport, 3. forduló: Izland–
Magyarország 18–24 (12–9), Dá-
nia–Oroszország 31–28 (12–15). Az E 
csoport végeredménye: 1. Magyaror-
szág 5 pont, 2. Izland 4, 3. Dánia 3, 4. 
Oroszország 0. (J. Cs.)

Pályán a Sportklub és a GYHK

Bravúros magyar győzelem és továbbjutás

Dobogós lett a székely hokicsapat
Ezüstérmet szerzett a Fortunato Devils az ausztriai világjátékokon
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