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• Vasárnap este nézők 
nélkül zajlott a meccs, 
tegnap este viszont 
900 nézőt beengedtek 
a csíkszeredai Vákár 
Lajos Műjégpályára, a 
jégkorong Erste Liga 
székelyföldi elődön-
tőjére, a Csíkszeredai 
Sportklub–Gyergyói 
HK hokimérkőzésre.

D O B O S  L Á S Z L Ó

A házigazda Csíkszeredai 
Sportklub közleménye szerint 
hosszas egyeztetések után 

sikerült törvényes megoldást találni. 
A koronavírus terjedését felügyelő 
hivatalos szervek feltételeket szabtak. 
Jegyárusítás nem volt, csak érvényes 
Sportklub-bérlettel rendelkezőket 
engedtek be a lelátóra. A jégpálya aj-
tóit negyedórával a mérkőzés kezdete 
előtt, 18.15 órakor bezárták, a meccs 
teljes ideje alatt benn kellett maradni 
a Vákárban, aki kiment, nem mehe-
tett vissza. A szervezők ugyanakkor 
felkérték a szurkolókat, hogy ne áll-
janak, illetve üljenek egymás mellett, 
hagyjanak egy-egy ülésnyi szabad 
helyet egymás között. Ez feltétele volt 
annak, hogy a későbbiekben is been-
gedhessenek szurkolókat.

Hét gól az első meccsen

Hazai sikerrel rajtolt a jégkorong Ers-
te Liga székelyföldi elődöntője, a 
Csíkszeredai Sportklub vasárnap este 
hazai pályán, zárt kapus mérkőzé-
sen 4–3-ra nyert a Gyergyói HK ellen. 
Jégkorong Erste Liga, elődöntő, el-
ső mérkőzés: Csíkszeredai Sport-
klub–Gyergyói HK 4–3 (1–0, 1–0, 
2–3), gólszerzők Becze Tihamér, Jo-
shua Shalla, Andrej Taratuhin és Evan 
Brophey, illetve Ryan Joseph Rupert, 
Daradics Csaba és Pavel Vorobjov.

A másik ágon a címvédő Ferencvá-
ros 6–3-ra legyőzte a vendég Újpest csa-
patát. Erste Liga, elődöntő, 1. mérkőzés: 

FTC-Telekom–Újpesti TE 6–3 (2–1, 0–1, 
4–1). A tegnap esti Sportklub–Gyergyói 
HK és Ferencváros–Újpest találkozók 
lapzárta után fejeződtek be.

A négy nyert mérkőzésig tartó 
párharcok csütörtökön és pénteken 
este folytatódnak, Gyergyószentmik-
lóson és az Újpest otthonában.

Mestermérleg

A vasárnap esti mérkőzés után a két 
székelyföldi vezetőedző nyilatkozott.

Jason Morgan, a Sportklub ve-
zetőedzője: „Egy picit több időnk 
maradt a pihenésre, mint ellenfe-
lünknek, akik hétmeccses szériát ját-

szottak a Brassó ellen. Tudtuk, hogy 
a sérüléseik miatt öt védővel kény-
telenek játszani, ezért igyekeztünk 
nagyobb nyomás alatt tartani a vé-
delmüket. Ugyanakkor tudtuk azt is, 
hogy emberelőnyben jól játszanak és 
veszélyesek, de sajnos nem minden 
esetben játszottunk fegyelmezetten. 
Amikor viszont kettős hátrányba 
kerültünk, nagyot küzdöttünk. Ta-
nulságos viszont az utolsó perceink 
játéka, hiszen ezúttal is bebizonyí-
totta a sport, hogy egy másodpercre 
sem szabad kihagyni. Mi a háromgó-
los vezetésünk tudatában kienged-
tünk, és az ellenfél büntetett. Ebből 
tanulnunk kell. Nagyon fura volt 

nézők nélkül. Az extra plusz, amit ők 
tudnak adni, hiányzott, hiszen min-
denki tudja, hogy remek szurkolóink 
vannak.”

Malcolm Cameron, a Gyergyói HK 
vezetőedzője: „Az első harmadban 
nagyon érződött, hogy a lábak nem 
a legfrissebbek, ennek ellenére pró-
bálkoztunk. A második harmadban 
vasat találtunk, ez nagy sansz volt az 
egyenlítésre, hogy majd mi kapjunk 
gólt emberhátrányban. A harmadik 
harmad elején visszajöttünk a mecs-
csbe, esélyt kaptunk. Ezt sikerült 
elszalasztanunk, és nagyon gyorsan 
két gólt kaptunk. Ilyen a rájátszás. 
Erőt kell merítenünk a folytatásra.”

A címvédő Csíkszeredai Imperial 
Wet a felsőházban, az FK Szé-

kelyudvarhely pedig az alsóházban 
lép pályára ma délután a teremlab-
darúgó 1. Liga rájátszásában. Fon-
tos kérdés volt a székelyudvarhelyi 
találkozóval kapcsolatosan, hogy a 
Román Labdarúgó-szövetség (FRF) 
határozata értelmében zárt kapus 
lesz-e a párharc, vagy a házigazdák 
beengedhetnek nézőket. 

Jakab Zoltán, az FK Székelyud-
varhely elnöke hétfőn megkapta az 
illetékes szervtől az engedélyt, hogy 
a lelátón szurkolók lehessenek. „Az 
idény eddigi mérkőzésein az eladott 
jegyek száma nem érte el a kilencszá-

zat, így a közegészségügyi szakember 
alacsony fokozatúnak minősítette a 
rizikófaktort a találkozóval kapcso-
latosan. Ez azt jelenti, hogy nem kell 
zárt kapusnak lennie a keddi találko-
zónak” – mondta el megkeresésünk-
re. Az FK Székelyudvarhely kedden 
18 órától a Dévai Autobergamót látja 
vendégül a városi sportcsarnokban.

Galacon sokkal fontosabb csatát 
vívnak, a tavalyi kiírás két döntőse, 
a helyi United és a címvédő Csíksze-
redai Imperial Wet néz farkasszemet 
17.30 órától. A két fél megnyerte az 
első mérkőzését a play-offb  an, így 
egyetlen pont a különbség a rangsor-
ban a székelyföldiek javára.

Ami a Román Kupa négyes döntő-
jét illeti, a szakszövetség a televíziós 
társaság kérésére módosította az elő-
döntők kezdési időpontjait. Ennek 
alapján március 14-én, szombaton 
13 órától a Dunărea Călărași–FK Szé-
kelyudvarhely párharccal kezdődik 
a torna, majd 16 órától játsszák a má-
sik elődöntőt, a Csíkszeredai Impe-
rial Wet–Dévai Autobergamo mérkő-
zést. A két győztes vasárnap 15 óra 30 
perctől csap össze a trófeáért. A Final 
4 helyszíne a csíkszeredai Erőss Zsolt 
Aréna. Arról, hogy a helyszínen le-
hetnek-e majd nézők vagy zárt kapus 
lesz, a héten döntenek.

Józsa Csongor

Dán ellenfele lesz a Siófoknak az EHF Kupában
A dán Odense HB lesz a címvédő Siófok KC ellenfele a női kézilabda EHF 
Kupa elődöntőjében. Az elődöntő első mérkőzését április első hétvé-
géjén játsszák Dániában, a visszavágót egy héttel később rendezik 
Magyarországon. A másik ágon a dán Herning-Ikast és a horvát Podrav-
ka Koprivnica játszik a fináléba jutásért. 

A véghajrában kapott ki a Kereszthegy
A teremlabdarúgó 2. Ligában a felsőház 5. fordulóját rendezték az 
elmúlt hétvégén. A Gyergyóremetei Kereszthegy közel állt ahhoz, hogy 
visszavegye a ranglista első helyét, azonban a Buzău-i Luceafărul 
elleni hazai mérkőzés utolsó percei ezt szertefoszlatták. A vendégek 
5–4-re megnyerték a meccset. Egy győzelem esetén 10 ponttal élre áll-
hatott volna a Kereszthegy, de így maradt 7 pontos, és ezzel lecsúszott 
a 4. helyre.  A forduló másik székelyföldi érdekeltségű mérkőzésén a 
Kézdivásárhelyi SE Iași-ban játszott, és egy pontot hozott el onnan. 
A háromszéki együttes 1–2-es hátrányból fordított a második félidő-
ben, de a végén egy értékesített 10 méteressel döntetlenre mentette 
a meccset a házigazda Poli.  A forduló eredményei: Gyergyóremetei 
Kereszthegy–Luceafărul Bu zău 4–5 (2–0), Poli Iași–Kézdivásárhelyi SE 
3–3 (2–1), Dévai West–Ceahlăul Piatra Neamț 9–14 (5–7). Az állás: 1. 
Luceafărul Buzău 9 pont, 2. Kézdivásárhely 8, 3. Iași 8, 4. Gyergyóre-
mete 7, 5. Piatra Neamț 4, 6. Déva 0. A 2. Liga alsóházában egy mérkő-
zést rendeztek az elmúlt hétvégén. Itt a Korondi Junior 9–2-re nyert a 
Marosvásárhelyi VSK ellen. Az alsóházban eddig két forduló zajlott le. 
Az Inter Gyergyó már február 29-én lejátszotta a maga meccsét. A gyer-
gyószentmiklósiak február 29-én 6–4-re nyertek a Fortius Buzău ellen. 
Az állás: 1. Korond 6 pont, 2. Fortius Buzău 3, 3. Gyergyószentmiklós 3, 
4. Marosvásárhely 0. (G. I.)

• RÖVIDEN 

Kilencszáz nézőt engedtek be
A második hokirangadó már nem volt zárt kapus

Kialakult a női kézilabda BL negyeddöntője

Nem lesz zárt kapus az udvarhelyi futsalmeccs

Tegnap este a szerencsésebb szurkolók élőben nézhették a mérkőzést   ▴  F O T Ó :  G Á B O S  A L B I N

V éget ért a középdöntő a női ké-
zilabda Bajnokok Ligájában, 

kialakult a negyeddöntő párosítása. 
Az már korábban eldőlt, hogy a Fe-
rencváros nem jutott tovább csoport-
jából, a címvédő Győri Audi ETO KC 
pedig a Bukaresti CSM együttesével 

találkozik az egyenes kieséses sza-
kaszban. 

A negyeddöntő párosítása: SCM 
Râmnicu Vâlcea–Metz HB (francia), 
Bukaresti CSM–Győri Audi ETO KC, 
Buducnost Podgorica (montenegrói)–
Team Esbjerg (dán) és Rosztov-Don 

(orosz)–Brest Bretagne (francia). A 
negyeddöntők első mérkőzéseit ápri-
lis 3–5. között, a visszavágókat pedig 
egy héttel később játsszák. A négyes 
döntőnek idén is a Papp László Bu-
dapest Sportaréna ad otthont május 
9-én és 10-én.




