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A Nemzetközi Jégkorongszövetség 
(IIHF) hét áprilisi jégkorong-vi-

lágbajnokságot törölt a koronaví-
rus-járvány miatt, de ezek között 
nincs az április végére, illetve május 
elejére tervezett divízió 1/A-s torna, 
amelyen Magyarország és Romá-
nia is érdekelt. A következő felnőtt 
jégkorong-világbajnokságokat nem 
rendezik meg áprilisban: divízió 

2/A csoportos vb Zágrábban április 
19–25. között, divízió 2/B csoportos 
torna Reykjavíkban április 19–25. kö-
zött, divízió 3/A csoportos vb Luxem-
burgban április 19–25. között, divízió 
3/B csoportos torna Cape Townban 
április 20–23. között. Elmarad három 
U18-as világbajnokság: az A csopor-
tos vb az Egyesült Államokban ápri-
lis 16–26. között, a divízió 1/A csopor-

tos torna Szlovákiában április 13–19. 
között, illetve a divízió 1/B csoportos 
vébé Asiagóban április 12–18. között. 
Ez utóbbi világbajnokságon szerepelt 
volna a magyar ifj úsági válogatott. 
A romániai U18-as válogatottnak a 
március 22–28. közötti időszakra Tal-
linnba tervezett divízió 2/A csopor-
tos vébén kellett volna indulnia, de 
ezt már korábban törölték. 

A fi nnországi Kontiolahtiban a 
férfi  és női üldözéses versenyek-

kel zárult a hétvégén a sílövő-világ-
kupa. Előbbieknél a győzelmet a 
francia Martin Fourcade szerezte 
meg, aki így aranyéremmel zárta 
pályafutását. Az összetett világkupá-
ban két ponttal szorult az ezúttal ne-
gyedik norvég Johannes Boe mögé. A 
nőknél ugyancsak francia siker szü-
letett Julia Simon révén, összetettben 
a férfi akhoz hasonlóan megvédte cí-
mét az olasz Dorothea Wierer.

Nők. Sprintverseny, 7,5 km:  1. 
Denise Herrmann (német), 2. Fran-

ziska Preuss (német), 3. Tiril Eck-
hoff (norvég). Üldözéses verseny, 
10 km:  1. Julia Simon (francia), 
2. Selina Gasparin (svájci), 3. Li-
sa Vitozzi (olasz). Az összetett vk 
végeredménye:  1. Dorothea Wie-
rer (olasz) 793 pont, 2. Tiril Eckhoff 
(norvég) 783, 3. Denise Herrmann 
(német) 745.

Férfi ak. Sprintverseny, 10 km: 
1. Johannes Boe (norvég), 2. Mar-
tin Fourcade (francia), 3. Émilien 
Jacqu   e     lin (francia). Üldözéses ver-
seny, 12,5 km:  1. Martin Fourcade, 
2. Quen tin Fillon Maillet (francia), 

3. Émilien Jacquelin (francia). Az 
összetett vk végeredménye: 1. 
Johannes Boe (norvég) 913 pont, 
2. Martin Fourcade (francia) 911, 3. 
Quen tin Fillon Maillet (francia) 843.

A fi nnországi vetélkedőn rajthoz 
állt a csíkszeredai Márton Enikő is, 
aki a 94. helyen végzett a sprintpró-
bán. A romániai biatlonisták további 
helyezései: Cornel Puchianu – 28. 
hely, George Buta – 73. hely, Andreea 
Mezdrea – 95. hely. Puchianu indul-
hatott volna az üldözéses próbán is, 
de nem állt rajthoz. 

D. L.

Ausztriában versenyzett két csíki lány
Két próba után a hétvégén befejeződtek az ausztriai Hochfilzenben 
az ifjúsági biatlon Európa-bajnokság küzdelmei: a koronavírus 
terjedésének megelőzése érdekében törölték a vasárnapra tervezett 
üldözőversenyt és a váltók viadalát. A Tirolban megrendezett konti-
nensbajnokságon a Csíkszeredai ISK két sílövője, Váncsa Szilvia és 
Csutak Andrea is rajthoz állt, mindketten a 12,5 km-es egyéni, illetve 
a 7,5 km-es sprintpróbán versenyeztek, ahol 92 induló közül Váncsa 
az 53. és 74., Csutak pedig a 71. és 78. helyeken végzett.

Sorsoltak a Davis Kupában
Horvátország és Ausztrália lesz a magyarok csoportellenfele 
novemberben a tenisz Davis Kupa madridi döntőjében. A Londonban 
tartott sorsoláson eldőlt, hogy Köves Gábor szövetségi kapitány 
együttese a D jelű trióban kap helyet a 18 csapatos fináléban. Rivá-
lisai közül legalább az egyiket le kell győznie ahhoz, hogy tovább-
jusson a nyolc közé csoportelsőként vagy a két legjobb második 
egyikeként. A november 23–29. között sorra kerülő finálé részvevői 
közül 12 válogatott – köztük a magyar – a selejtezőből érkezett, 
hozzájuk csatlakozott a tavaly elődöntős Kanada, Nagy-Britannia, 
Oroszország és Spanyolország, valamint a szabadkártyás Szerbia 
és Franciaország. A Davis Kupa döntőjének csoportbeosztása: A 
csoport – Spanyolország, Oroszország és Ecuador; B csoport – 
Kanada, Üzbegisztán és Svédország; C csoport – Franciaország, 
Nagy-Britannia és Csehország; D csoport – Horvátország, Ausztrália 
és Magyarország; E csoport – Egyesült Államok, Olaszország és Ko-
lumbia; F csoport – Szerbia, Németország és Ausztria. Románia férfi 
teniszválogatottja egy szinttel lejjebb, a világcsoportban szerepel, 
ahol Portugália lesz az ellenfele. A román–portugál Davis Kupa-mér-
kőzést szeptemberben kellene lejátszani.

• RÖVIDEN 

Befejeződött a sílövők világkupája

Hét hoki-világbajnokságot törölt az IIHF

• A koronavírus-járvány miatt félbeszakadt a 
jégkorong Erste Liga, március 31-éig felfüggesz-
tették a romániai hokibajnokságot, ezért a leg-
több romániai jégpályán felolvasztották a jeget, 
a hokicsapatok idegenlégiósainak többsége 
pedig hazautazott.

DOBOS LÁSZLÓ, GERGELY IMRE

A csíkszeredai Vákár Lajos Mű-
jégpályán egyetlen csapat 
sem edz, és mivel a fenntar-

tási költségek nagyon magasak, a 
Sportklub vezetősége úgy döntött, 
hogy felolvasztják a jeget – közölte 
Hodos László, a Sportklub elnöke, 
aki szerint kevés esély van arra, hogy 
áprilisban folytatódjon a romániai 
hokibajnokság.

Az idegenlégiósok hazautaztak: 
Makszim Szamankov kapus Fehér-
oroszországba, Vjacseszlav Belov, 
Gyenisz Kuljas, Makszim Vesutkin és 
Andrej Taratuhin Oroszországba, Lo-
gan Pyett, Evan Brophey, Kurtis Mc-
Lean, Joshua Shalla és Rodney Pelley 
pedig Kanadába repült – tudtuk meg 
Hodostól. Hozó Levente, a Csíkszere-
dai Sportklub jégkorongcsapatának 
másodedzője lapunk megkeresésére 
elmondta, hogy Jason Morgan veze-
tőedző családjával együtt érkezett 
Székelyföldre, így ő nem utazott el, 
itt maradt Csíkban.

Nem működik a csíkszeredai 
Molnár Lajos sátortetős műjégpálya 
sem, és szintén szünetel a tevékeny-
ség Csíkkarcfalván, a Felcsíki Mű-

jégpályán – mondta el Nagy Attila, 
a Székelyföldi Jégkorong Akadémia 
igazgatója.

Gyergyóból is elutazott 
a légiósok egy része

A Gyergyói Hoki Klub pénteken zárt-
körű szezonzáró vacsorán búcsúzott 
el a 2019–2020-as szezontól. Itt már 
nem volt jelen Ryan Rupert és Mi-
tchell Jones, akik már az Erste Liga 
lezárásának másnapján hazautaztak 
Kanadába, illetve az Egyesült Álla-
mokba. A hétvégén a szlovákiai Igor 
Bobcek is megérkezett otthonába. 
A Cameron–Hamell edzőpáros és a 
többi légiós jelenleg még Gyergyó-
szentmiklóson tartózkodik, de a kö-
vetkező napokban ők is hazautaznak 
– közölte érdeklődésünkre Bereczky 
Szilárd menedzser.

A Romániai Jégkorong Szövetség 
ugyan nem zárta le a romániai baj-
nokságot, csak felfüggesztette már-
cius 31-ig, de Bereczky teljesen biztos 
abban, hogy ez sem fog folytatódni. 
A koronavírus terjedése elleni óvin-
tézkedések miatt értelmetlen lenne 
ez: biztosan zárt kapukkal kellene 
a hátralévő meccseket lejátszani, de 
már légiósok sem lennének a csapa-
toknál. Hiszen nem csak Gyergyó-

szentmiklósról, hanem máshonnan 
is távoztak a külföldiek.

A Gyergyói VSK által működtetett 
két jégpálya közül a sátortetőst már 
pénteken leállították, hiszen ezt na-
gyobbrészt a korisuli programban 
résztvevő gyergyószentmiklósi és 
környékbeli iskolások használták. Az 
oktatás felfüggesztése óta pedig érte-
lemszerűen ez a tevékenység is leállt. 
A szabadkorcsolya programot sem 
rendezték meg a hétvégén, betartva 
az 50 fősnél nagyobb létszámú rendez-
vényekre vonatkozó tiltást. A csarnok-
ban még a GYHK-nak vagy a Fox Ho-
ckey női csapatnak, illetve ha van rá 
igény, akkor más felnőtt csapatoknak 
lehetnének edzései hétfőtől – mondta 
el Tatár Előd, a VSK vezetője. Leszö-

gezte azonban, hogy ez az információ 
még vasárnap igaz, de szinte bizonyos, 
hogy a szükségállapot bevezetése a 
jégpálya leállítását is jelenti hétfőn.

Csütörtökön a koronavírus-jár-
vány miatt bezárták a székelyudvar-
helyi, kézdivásárhelyi és sepsiszent-

györgyi műjégpályákat is. Brassóban 
még nem olvasztották fel a jeget, a 
Corona hokicsapatának vezetősége 
és a Cenk alatti város műjégpályájá-
nak üzemeltetői várakozó álláspon-
ton vannak, remélik, hogy áprilisban 
folytatódnak a hokibajnokságok.

Felolvasztották a jeget
Hazautaztak az idegenlégiósok

Egy ideig biztosan nem rendeznek mérkőzést a Vákár Lajos Műjégpályán   ▴  K O R Á B B I  F E L V É T E L :  P I N T I  A T T I L A

Bajnokot hirdettek a szlovák jégkorongligában 

Besztercebánya csapata lett a – koronavírus-járvány miatt befejezettnek 
nyilvánított – szlovák jégkorongliga bajnoka az érintett klubok döntése 
értelmében. A Tipsport Liga honlapjának beszámolója szerint eldöntötték, 
hogy a címvédő és a felsőház tabelláját vezető HC Banská Bystrica lett az 
aranyérmes, így indulhat a Bajnokok Ligájában. A második helyen a Slovan 
Bratislava, a harmadikon pedig a HC Kosice végzett. A magyar csapatok 
közül a Miskolci DVTK Jegesmedvék nyolcadikként, a MAC Újbuda pedig 
tizedikként zárt a 13-as mezőnyben.




