
Előny a Ferencvárosnál 

A másik ágon a címvédő Ferencváros hétfőn este 3–1-re legyőzte a vendég 
Újpestet, és összesítésben 2:0-ra vezet a négy nyert mérkőzésig tartó pár-
harcban. A Fradi–Újpest sorozat szintén csütörtökön és pénteken folytató-
dik, az Újpest otthonában.
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Két hétig szünetel a szlovák hokibajnokság
A koronavírus-járvány miatt két hétig szünetel a szlovák jégkorongliga, 
amelyben két magyar csapat, a Miskolci DVTK Jegesmedvék és a MAC 
Újbuda szerepel. A szlovák kormány döntése alapján 14 napra felfüg-
gesztettek minden sport-, kulturális és tömegrendezvényt. Az új típusú 
koronavírus-járvány (Covid-19) decemberben jelent meg a közép-kínai 
Vuhanban. Szlovákiában pénteken diagnosztizálták az első fertőzöttet.

Veterán sífutóbajnokság lesz Hargitafürdőn
Szombaton, március 14-én délután 2 órától tartják Hargitafürdőn a 
veterán sífutók országos bajnokságát. Benevezni a helyszínen lehet, 
minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők, helyszín a biatlon-
pálya.

• RÖVIDEN 

15.40 Országúti kerékpár, Párizs–Nizza, Franciaország (Eurosport 1)
17.00 Női kézilabda, Román Kupa: Kolozsvár–Rapid (TVR 2)
18.25 Síugrás, világkupa, Trondheim, Norvégia (Eurosport 1)
18.30 Női kézilabda, román bajnokság: Bukaresti CSM–Vâlcea (TVR 1)
18.30 Labdarúgás, Magyar Kupa: Fehérvár–Zalaegerszeg (M4 Sport)
19.30 Labdarúgás, Bundesliga: Mönchengladbach–Köln (Telekom 2)
21.30 Labdarúgás, Premier League: Manchester City–Arsenal (Eurosport 1 Ro)
22.00 Labdarúgás, Bajnokok Ligája: Liverpool–Atlético 
           (Digi Sport 1, Telekom Sport 2, Look Sport)
22.00 Labdarúgás, Bajnokok Ligája: Paris SG–Dortmund 
           (Digi Sport 2, Telekom Sport 1, Look Plus)

• S P O R T E S E M É N Y E K  A  T E L E V Í Z I Ó B A N  

B ukarestben, a Triumf vendége-
ként szerepelt az elmúlt napok-

ban a Gyergyószentmiklósi Fox Ho-
ckey női jégkorongcsapat. A román 
fővárosban két bajnoki mérkőzést 
rendeztek, melyeket a vártnál nehe-
zebben, de behúztak a gyergyói „ró-
kák”. Mint Laczkó Levente, a csapat 

vezetője elmondta, nagyon tartalé-
kosan utaztak Bukarestbe, számos 
meghatározó játékosuk hiányzott, 
így több olyan játékos is jégre lép-
hetett, aki máskor nem kapott lehe-
tőséget. A kaput is a második, illetve 
harmadik számú hálóőrök védték. 
Az első nap 4–1-re győztek a gyergyói 

lányok, Sonia David 3 és Ana Voicu 1 
góljával, vasárnap pedig 3–1-es gyer-
gyói sikerrel zárult a mérkőzés Ana 
Voicu, Elekes Ágnes és Szopos Kata-
lin találataival.

A háromcsapatos román felnőtt 
jégkorongbajnokságban részt vesz 
még a Csíkszeredai Sportklub. (G. I.)

A Bucsin-tető adott otthont hét-
végén a sítájfutók országos 

bajnokságának. A VSK Csíkszeredát 
képviselő Szép Zoltán megnyerte pá-
lyafutása első egyéni bajnoki címét, 
majd két társával együtt el is utazott 
az oroszországi Európa-bajnokságra.

„Végre! Lassan tíz éve várok erre 
a pillanatra, egyéni országos bajno-
ki cím sítájfutásban. Most nem tört 
bot vagy síléc, nem izgultam túl, 
és nem hibáztam többet, mint a ve-
télytársak” – írta közösségi oldalán 
Szép Zoltán, aki már el is utazott 
Szibériába, a Hanti-Manszijszkban 

zajló sítájfutó Európa-bajnokságra. 
A nőknél is termett babér a csíkiak-
nak, Mandel Réka nagyot küzdve 
a második helyen ért célba, majd a 
váltóversenyeken még két ezüsttel 
gazdagodott.

Országos sítájfutóbajnokság, 
a csíki érdekeltségű eredmények. 
Férfi  Elit: 1. Szép Zoltán, … 4. Gegő 
Hunor (mindketten VSK Csíkszere-
da); Női Elit: 1. Andra Anghel (CSU 
Craiova), 2. Mandel Réka (VSK Csík-
szereda), 3. Anca Stupu (Brassói 
CSU Brassó); 14 évesek korosztálya: 
2. Radu David (Csíkszeredai Tanu-

lók Klubja); 17 évesek korosztálya: 
6. Cristian Teca, illetve 7. Tamás 
Csalka (mindketten Csíkszeredai 
Tanulók Klubja); +45-ös korosztály: 
3. Szász Neli, illetve 3. Szász János, 
6. Rancz László (mind VSK Csíksze-
reda); +55-ös korosztály: 3. Szalay 
Zoltán, 8. Farkas Lajos (mindketten 
VSK Csíkszereda). Férfi  váltó: 1. CSU 
Craiova, 2. VSK Csíkszereda (Gegő 
Hunor, Mandel Réka és Szép Zol-
tán), 3. Nagybányai Electrosistem. 
Vegyes váltó: 1. CSU Craiova, 2. VSK 
Csíkszereda (Gegő Hunor és Mandel 
Réka), 3. Brassói CSU. (O. Zs.)

Kétszer győztek Bukarestben a rókalányok

Országos bajnokként a szibériai Eb-n

• Két nap szünet után 
holnap és holnapután 
este Gyergyószent-
miklóson folytatódik 
a jégkorong Erste Liga 
székelyföldi elődön-
tője, a Csíkszeredai 
Sportklub–Gyergyói 
HK párharc.

D O B O S  L Á S Z L Ó

A négy nyert mérkőzésig tartó 
sorozat első két találkozóját 
a csíkszeredai Vákár Lajos 

Műjégpályán rendezték vasárnap és 
hétfőn este, és mindkettő hazai győ-
zelemmel zárult, a csíki kék-fehérek 
4–3-ra és 3–1-re győztek. A korona-
vírus terjedésének megfékezése ér-
dekében bevezetett országos szintű 
óvintézkedések miatt a vasárnap esti 
összecsapást zárt kapukkal rendez-
ték meg, a hétfői találkozóra pedig 
csak 900 nézőt engedtek be. A teg-
nap délutáni információk szerint a 
hétfő esti csíkszeredai mérkőzéshez 
hasonlóan Gyergyószentmiklóson is 
900 nézőt engednek majd be a csíki 
meccshez hasonló feltételekkel. A 

gyergyói klub közleménye szerint 
belépőket a Gyergyói HK irodájában 
lehet váltani, egy jegy ára 25 lej. Egy 
személy csak egyetlen jegyet vásá-
rolhat. A szabályozás szerint min-

den egyes személyt azonosítani kell, 
fel kell jegyezni az elérhetőségét, és 
minden egyes személynek alá kell ír-
nia egy nyilatkozatot miszerint tudo-
másul veszi, hogy betartják a járvány 
megelőzését célzó óvintézkedéseket, 
és tisztában van a kockázatokkal is. 
A szervezők a Csíkszeredai Sportklub 
szurkolóinak megértését kérik, a két 
klub közti megegyezés értelmében 
nem tudják őket fogadni a gyergyói 
mérkőzéseken. A csarnokba a belép-
tetés mindkét napon 17.15-től 18.15-ig 

zajlik, azt követően az ajtók be lesz-
nek zárva a meccs végéig, 18.16-tól 
tehát érvényes jeggyel sem lehet be-
lépni. A nézők nem hagyhatják el a 
csarnokot a mérkőzés végéig. Aki ki-
megy, az már nem térhet vissza. 

Értékesítette pályaelőnyét 
a Sportklub

Második hazai mérkőzését is meg-
nyerte a Csíkszeredai Sportklub a 
jégkorong Erste Liga elődöntőjében. 

A csíkiak hétfőn este hazai pályán 
3–1-re győztek a Gyergyói HK ellen, 
így összesítésben 2:0-ra vezetnek a 
négy nyert mérkőzésig tartó párharc-
ban. A hétfő esti Sportklub–Gyer-
gyói HK találkozón a lényegi dolgok 
már az első játékrészben megtörtén-
tek, az első húsz percben kialakult 
eredménnyel zárult az összecsapás. 
Jégkorong Erste Liga, elődöntő, 
második mérkőzés: Csíkszeredai 
Sportklub–Gyergyói HK 3–1 (3–1, 
0–0, 0–0), gólszerzők Rokaly Szilárd 
2 és Joshua Shalla, illetve Dmitrij 
Pesztunov. A négy nyert mérkőzésig 
tartó párharcban a Sportklub össze-
sítésben 2:0-ra áll. A következő mecs-
csek csütörtökön és pénteken 18.30-
tól lesznek Gyergyószentmiklóson.

Mestermérleg

Jason Morgan, a Sportklub vezető-
edzője: „Miután nézőket is beenged-
tek, a fi úk még nagyobb akarással 
játszottak, ám ez görcsössé is tette 
őket. Fokozatosan tértünk vissza a 
játékunkhoz, átvettük az irányítást, 
és percek alatt fordítottunk. Éltünk 
a lehetőségeinkkel, márpedig a ráját-
szásban ezek döntenek. Remek volt 
az emberhátrányos védekezésünk, 
és Szamankov is jól védett.”

Malcolm Cameron, a Gyergyói HK 
vezetőedzője: „Tizenöt nap alatt ez 
volt a kilencedik meccsünk, miközben 
több játékosunk kidőlt. A lábak visz-
nek ugyan, ám fejben elfáradtunk. Jól 
álltunk bele a meccsbe, de rövidzárlat 
nyomán fordított az ellenfél, és már 
kétmérkőzésnyi előnye van. Van két 
nap pihenő, minden erőnket mozgó-
sítva igyekszünk egyenlíteni, gyorsan 
változhat minden, ez a playoff .”

Csak kilencszázan lehetnek jelen
Holnap Gyergyószentmiklóson vendégszerepel a Csíkszeredai Sportklub

Nagy küzdelmet hozott a Sportklub–Gyergyói HK mérkőzés első húsz perce   ▴  F O T Ó :  G Á B O S  A L B I N




