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Nem folytatódik a szlovák jégkorongliga
A szlovák jégkorongligában érintett klubok – köztük a DVTK Jegesmed-
vék és a MAC Újbuda – vezetői a koronavírus-járvány miatt befejezettnek 
nyilvánították a 2019–20-as idényt, amelyben nem hirdetnek bajnokot. 
A Tipsport Liga honlapjának közlése utalt a szlovák kormány döntésé-
re, miszerint a járvány miatt 14 napig felfüggesztettek minden sport-, 
kulturális és tömegrendezvényt. A klubvezetők ezért inkább a bajnok-
ság befejezése mellett határoztak, mivel a hosszabb kihagyás mellett 
bizonytalannak látták a folytatást. 

Érmekkel tértek haza a veterán atléták
Több dobogós helyezéssel tértek haza Szerbiából, a Belgrádban meg-
rendezett veterán atléták Balkán-bajnokságáról a csíki sportolók. A 
vetélkedőn 13 ország atlétái vettek részt, Csíkszeredából négyen álltak 
rajthoz, és mind a négyen dobogós helyezést értek el korcsoportjuk-
ban. Mioara Făcăoaru (+45-ös korosztály) megnyerte a 3000 méteres 
gyaloglást. Flavius Ștefănescu (+50) két ezüstérmet szerzett, az 1500 és 
a 3000 méteres síkfutásban is második lett, míg Csiszér Csongor (+45) 
és Marian Ion (+55) bronzérmet szerzett a gyaloglópróbában.

Nézők nélküli Európa Liga-meccsek
Zárt kapuk mögött játsszák le ma este a Wolfsburg–Sahtar Doneck lab-
darúgó Európa Liga-nyolcaddöntős párharc első mérkőzését. Az Európa 
Liga nyolcaddöntőjének első meccsei közül a LASK Linz–Manchester 
United, a Sevilla–Roma, az Internazionale–Getafe, valamint az Olympia-
kosz–Wolverhampton is zárt kapus lesz. A ma esti program, Európa Liga, 
nyolcaddöntő, első mérkőzések: 19.55-től LASK Linz–Manchester United, 
Eintracht Frankfurt–Basel, Sevilla–Roma és Istanbul Basaksehir–FC 
Köbenhavn, 22 órától Internazionale–Getafe, Wolfsburg–Sahtar Doneck, 
Rangers–Bayer Leverkusen és Olympiakosz Pireusz–Wolverhampton.

• RÖVIDEN 

A zonnali hatállyal véget ért az 
osztrák jégkorongliga, az oszt-

rák bázisú nemzetközi jégkorong-
bajnokság (EBEL) idei rájátszását 
félbeszakítják, és nem is fejezik be. 
A közlemény szerint a döntést a ko-
ronavírus-járvány miatt hozták meg, 
a liga és a klubok egyetértésével. A 11 
csapatot – köztük a Fehérvár AV19-
et – felvonultató mezőny az idényből 
letudta már az alapszakaszt és a kö-

zépszakaszt. Jelenleg a negyeddön-
tős párharcoknál tartottak – már a 
búcsúzó fehérváriak nélkül: a Linz 
3–0-ra vezetett a tavalyi bajnok 
Klagenfurt ellen, a Bolzano ugyan-
így állt a Znojmóval, a Salzburg 
2–1-es előnyt szerzett a Villachhal 
szemben, ahogy a Vienna Capitals 
is a Graz ellenében. A liga döntése 
értelmében a Red Bull Salzburg, a 
Bozen, valamint a Vienna Capitals 

vehet majd részt a Bajnokok Ligája 
selejtezőjében.

Hasonló döntést hozott a Német 
Jégkorongliga (DEL), amely szintén 
befejezettnek tekinti a német baj-
nokságot, és nem hirdet idén végső 
győztest. A Bajnokok Ligájában az 
alapszakaszgyőztes EHC Red Bull 
München, az Adlern Mannheim, a 
Straubing Tigers és az Eisbären Ber-
lin indulhat.

A koronavírus-járvány miatt a 
MOL-Pick Szeged és a Tele-

kom Veszprém is zárt kapuk mögött 
kénytelen lejátszani következő – 
észak-macedóniai, illetve lengyelor-
szági – mérkőzését a férfi  kézilabda 
Bajnokok Ligájában, az egyenes kie-
séses szakasz első fordulójában.

A szegediek a címvédő Vardar 
Szkopje otthonában lépnek pályá-
ra jövő vasárnap, a negyeddöntőbe 
jutásért sorra kerülő párharc első 
meccsén. Az északmacedón kor-
mány keddi döntése értelmében a 
következő harminc napban csak 

nézők jelenléte nélkül rendezhetők 
sportesemények az országban, ez 
természetesen a kézilabda-mérkőzé-
sekre is vonatkozik.

A Telekom Veszprém közösségi 
oldalának híradása szerint a Wisla 
Plock arról tájékoztatta a klubot, hogy 
az ugyancsak jövő vasárnap sorra 
kerülő Bajnokok Ligája-mérkőzésük 
szintén zárt kapus lesz. Lengyelor-
szágban a férfi  és női bajnoki mérkő-
zéseket bizonytalan ideig üres lelátók 
előtt játsszák, és a BL-meccsek kap-
csán is alkalmazkodni fognak az álla-
mi és a helyi hatóságok döntéseihez.

Férfi  kézilabda, a negyeddöntőbe 
jutásért zajló párharcok programja: 
Bukaresti Dinamo–Paris Saint-Ger-
main, Orlen Wisla Plock–Telekom 
Veszprém, Vardar Szkopje–MOL-Pick 
Szeged, RK Celje PL–PGE Vive Kielce, 
FC Porto Sofarma–Aalborg HB és SG 
Flensburg-Handewitt–Montpellier 
HB. A párharcok első meccseit már-
cius 21-én vagy 22-én, a visszavágó-
kat pedig egy héttel később rendezik 
meg. A Barcelona (spanyol) és a THW 
Kiel (német) játék nélkül jutott a leg-
jobb nyolc közé. 

D. L.

Vége az EBEL-szezonnak

Zárt kapus lesz a Szeged és a Veszprém meccse

• Szerdán délelőtt 
még folyt a jegyek 
árusítása Gyergyó-
szentmiklóson a Gyer-
gyói Hoki Klub–Csík-
szeredai Sportklub 
Erste Liga-elődöntő 
mérkőzéseire. Aztán a 
koronavírus elleni óvin-
tézkedések szigorítása 
miatt a jegyeladást 
felfüggesztették. Az 
biztos, hogy nézők 
nem lehetnek a csar-
nokban. Lehet, hogy 
mérkőzés sem lesz.

GERGELY IMRE

A z illetékes hatóságok kedden 
még érvényes határozata sze-
rint 900 néző lehetett volna a 

gyergyószentmiklósi mérkőzéseken, 
de a szerdai szigorítások kimondták: 
beltéri rendezvényeket legfeljebb 100 
részvevővel lehet megtartani. A két csa-
pat tagjai és egy Erste Liga-mérkőzésen 
hivatalos személyként, pályamunkás-
ként vagy hasonló minőségben kötele-
zően jelen lévők száma pedig csaknem 
eléri a 100-at. Így nézők nélkül kellene 
játszania a két székely csapatnak.

„Ezt így nem érdemes csinálni. A 
klubvezetés, a játékosok és a szurko-
lók is azért tettek meg minden tőlük 
telhetőt az egész szezonban, hogy 
ide eljussunk, és most ez szertefosz-
lik. Szurkolók nélkül semmi értelme 
a játéknak. Igazi székely hokiünnep 
kellett volna legyen a párharc. Üres 
lelátók előtt azonban minek? Inkább 
zárjuk le most a bajnokságot” – rea-
gált megkeresésünkre Bereczky Szi-
lárd, a GYHK menedzsere szerdán 
délután. Leszögezte, hogy nyilván 
megérti a járványellenes intézkedé-

sek fontosságát, ezért is igyekeztek 
minden előírást betartani a meccsek-
re való jegyárusítás tekintetében is. 
Az eladott jegyek árát visszatérítik 
a vásárlóknak. Hozzátette, várják az 
Erste Liga döntését, és úgy gondolja, 
az lenne a helyes lépes ebben a hely-
zetben, ha itt és most eredményhir-
detés nélkül lezárulna a bajnokság, 
ahogyan az osztrák vagy német ligá-
ban is történt. Ha azonban a döntés 
az üres csarnokokban való folytatás 
lesz, kénytelenek lesznek ezt elfo-
gadni és így folytatni.

„Ha nem lehetnek szurkolók, ak-
kor inkább ne játsszunk” – jelenti ki 
Ferencz-Csibi Róbert, a piros-fehérek 
fi atal hátvédje. Elmondta, vasárnap 
az üres csíkszeredai csarnokban sen-
ki nem tudott felpörögni, csak mu-
szájból játszottak. „Olyan volt, mint 
egy válogatott összetartáson, ahol a 
keretet szétosztják kétfelé és a kékek 
játszanak a pirosak ellen minden tét 
nélkül. Másnap ugyan csak 900-an 
voltak, és csak csíki szurkolók, de 
így is lényegesen más volt a hangu-
lat. Már valódi meccsen érezhettük 

magunkat” – mondta. A gyergyói 
csapat készül, és ha lesz meccs ma, 
csütörtökön 18.30 órától, akkor min-
dent meg fog tenni, hogy faragjon a 
csíkszeredai meccseken kialakult 
0:2-es hátrányából.

A jégkorong Erste Liga elődöntőjé-
ben mindkét ágon két-két mérkőzést 
rendeztek eddig. A székelyföldi pár-
harcban a Csíkszeredai Sportklub 
összesítésben 2:0-ra vezet a Gyergyói 
HK ellen, a magyarországi sorozat-
ban pedig a címvédő Ferencváros 
szintén 2:0-s összesítéssel vezet.

Ha lesz folytatás, nézők nélkül lesz
Kérdőjelek a jégkorong Erste Liga körül

A Sportklub–Gyergyói HK elődöntő első két mérkőzését sokan csak interneten keresztül nézhették   ▴  F O T Ó :  G Á B O S  A L B I N




