
Felújítják a csarnokot 

A szlovéniai Siol.net portálra hivatkozva a jegkorongblog.hu arról adott 
hírt, hogy a Tivoliban jelenleg felújítási munkálatok zajlanak. Az 1965-ben 
átadott, majd a kilencvenes és kétezres években átalakított létesítmény-
ben felolvasztották a jeget, új palánkot építenek, továbbá kicserélik a 
világítást, és az öltözők is megszépülnek. A szlovén szövetség képvisele-
tében Dejan Kontrec főtitkár azt nyilatkozta, a világbajnokság esetleges 
elhalasztásától függetlenül március végéig elkészülnek a munkálatokkal.
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• A Nemzetközi Jégko-
rong Szövetség (IIHF) 
vezetőtanácsa ma dönt 
a Románia és Magyar-
ország válogatottját is 
felvonultató divízió I/A 
csoportos szlovéniai 
világbajnokság sorsá-
ról. A koronavírus-jár-
vány miatt a ljubljanai 
tornát aligha rendezik 
meg idén.

ORBÁN ZSOLT

M iután a romániai jégko-
rong-válogatott 2019 tava-
szán – nem akármilyen 

bravúrt végrehajtva – kiharcolta Tal-
linnban a feljutást a második vb-ér-
tékcsoportba, bizonyára sok székely-
földi hokirajongó elhatározta, hogy 
részt vesz az idei divízió I/A csopor-
tos tornán. A rendezési jogot tavaly 

májusban Szlovéniának ítélte oda a 
nemzetközi szövetség.

A ljubljanai eseményen a szlo-
vák Julius Penzes vezette együttes a 

házigazdák mellett Magyarország, 
Dél-Korea, valamint a 16-os elitből 
kiesett „páros”, Franciaország és 
Ausztria válogatottjával került össze.

Sajnos a mostani világjárvány 
felülírta a szurkolók terveit. Gyakorlati-
lag a teljes nemzetközi sportélet leállt, 
és bár az IIHF egyelőre nem jelentette 
be a szlovéniai hoki-vb elhalasztását, a 
jelenlegi helyzetben más forgatókönyv 
elképzelhetetlennek tűnik.

A Nemzetközi Jégkorong Szövet-
ség vezetőtanácsa a napokban tartja 
éves tavaszi kongresszusát, amelyen 
eldől nemcsak a szlovéniai, hanem a 

lengyelországi divízió I/B, valamint 
az A csoportos svájci vb sorsa is.

A zürichi székhelyű sportszer-
vezet a koronavírus terjedése miatt 
az elmúlt időszakban sorra törölte a 
márciusra tervezett korosztályos tor-
nákat. Ezeket követte a március végé-
re kiírt, Kanadában rendezendő női 
világbajnokság elhalasztása, amely-
re a magyar lányok a válogatott fenn-
állása során először jutottak ki.

Múlt héten Sipos Levente, a Magyar 
Jégkorong Szövetség főtitkára arról be-
szélt az M4 Sport műsorában, hogy a 
szlovéniai világbajnokság is veszélybe 

került. A délszláv államban akkorra 
már betiltották az 500 főnél nagyobb 
tömeget vonzó rendezvényeket. Az 
MJSZ főtitkára úgy fogalmazott, való-
színűleg a divízió I/A férfi  világbajnok-
ságot sem rendezik meg Szlovéniában.

Az eredeti tervek szerint a vb-t ápri-
lis 27.–május 3. között tartották volna, 
a Magyarország–Románia mérkőzésre 
a zárónapon került volna sor. A ljub-
ljanai vb kapcsán az a tény sem ad 
túl sok bizakodásra okot, hogy az 
IIHF pénteken hét áprilisra tervezett 
világbajnokság, köztük négy felnőtt 
torna eltörlését jelentette be.

Ö t klub játékosai kerültek be az 
év csapatába, amelyről a ma-

gyarországi Jégkorongozók Érdekvé-
delmi Szervezete által kiírt szavazás 
döntött.

A Ferencváros honlapjának be-
számolója szerint az online voksolás 
keretében a magyar nemzetiségű 
játékosok két fordulóban döntöttek 
az idény legjobbjairól. A válaszok 
alapján 3 kapus, 4 hátvéd és 6 csatár 
került a második körbe, ahol már a 
szűkített listából szavaztak a részve-
vők. Ennek alapján a Hetényi Zoltán 
(DEAC) – Stipsicz Bence (Fehérvár 

AV19), Pozsgai Tamás (MAC Újbuda) 
– Galanisz Nikandrosz (DVTK Jeges-
medvék), Nagy Gergő (FTC-Telekom), 
Terbócs István (MAC Újbuda) össze-
állítás lett az All Star együttes.

A Fehérvárt felvonultató osztrák 
liga (EBEL) a negyeddöntőknél, a 
DVTK-t és a MAC-ot soraiban tudó 
szlovák élvonal (Tipsport Liga) a kö-
zépszakasznál, míg a magyar bázisú 
Erste Liga az elődöntőknél szakadt 
félbe a koronavírus-járvány miatt.

Ami a csonka szezon magyar ered-
ményeit illeti, az EBEL-ben a székesfe-
hérváriak nem jutottak a rájátszásba. 

A Tipsport Ligában a magyar csapa-
tok közül a DVTK Jegesmedvék nyol-
cadikként, a MAC Újbuda pedig tize-
dikként zárt a 13-as mezőnyben. Az 
Erste Ligában a párharcok állását és a 
szezon eredményeit szem előtt tartva 
az a döntés született, hogy bajnok-
nak megosztva az FTC-Telekomot és 
a Csíkszeredai Sportklubot tekintik, 
bronzérmeseinek pedig a Gyergyói 
HK-t és az Újpesti TE-t. Az idény ma-
gyar bajnoka az FTC-Telekom, ezüst-
érmese az UTE, bronzérmes pedig – a 
középszakasz eredményei alapján – a 
Dunaújvárosi Acélbikák lett.

A hatszoros világbajnok Sébas-
tien Ogier nyerte meg a rali-vb 

(WRC) szezonbeli harmadik verse-
nyét, amelyet Mexikóban rendeztek 
a hétvégén.

A futam a tervezett négy helyett 
három szakasz után véget ért, mivel 
a szervezők közölték: a koronaví-
rus-járvány miatt életbe lépett utazá-
si korlátozások nem teszik lehetővé a 

folytatást. „Szívesebben ünnepeltem 
volna más körülmények között az 
első győzelmemet a Toyotával” – je-
lentette ki a 36 éves francia pilóta, 
hozzátéve, hogy eleve le kellett volna 
mondani a viadalt a járvány miatt. A 
második helyen a címvédő Ott Tänak 
végzett. A 13 állomásos WRC a tervek 
szerint április 23–26. között Argentí-
nában folytatódik.

Mexikó Rali: 1. Sébastien Ogier, 
Julien Ingrassia (francia, Toyota Ya-
ris), 2. Ott Tänak, Martin Järveoja 
(észt, Hyundai i20), 3. Teemu Suni-
nen, Jarmo Lehtinen (fi nn, Ford Fi-
esta). A vb állása: 1. Ogier 62 pont, 
2. Elfyn Evans (brit, Toyota Yaris) 54, 
3. Thierry Neuville (belga, Hyundai 
I20) 42.

D. L.

Visszavonul a svájciak legendás hokikapusa
Bejelentette visszavonulását Jonas Hiller, a svájciak legendás jégkorong-
kapusa. A 38 éves hálóőr – aki a 2018-as olimpián a legjobb volt a kapott 
gólátlag, valamint a védési hatékonysági mutatóban – kilenc szezont ját-
szott az észak-amerikai profiligában, az NHL-ben. Az Anaheim Ducks és a 
Calgary Flames színeiben összesen 197 győzelmet aratott, átlagban 2,55 
gólt kapott és 91,4 százalékkal védte a lövéseket. Hazája válogatottjában 
két olimpián és három világbajnokságon szerepelt.

Eldőlt Michelisz Norbert jövője
Michelisz Norbert hivatalos Facebook-oldalán tette közzé, hogy 
megszületett a megállapodás, szerződést hosszabbított a Hyundai 
Motorsporttal. A magyar pilóta tavaly világkupát nyert az együttes 
kötelékében, így örömmel újította meg egyezségét az új idényre. „A 
pillanat, amire már nagyon vártunk. A tavaly megszerzett bajnoki cím 
után boldogan folytatom 2020-ban is a Hyundai Motorsport köteléké-
ben és a BRC csapatában. Miénk a cím, de hiszem, hogy még gyorsab-
bak lehetünk idén!” – írta a világkupagyőztes magyar pilóta.

Nézők nélkül folytatódik az olimpiai selejtező
Tegnaptól nézők nélkül folytatódik Londonban az európai olimpiai 
kvalifikációs ökölvívótorna, amelyen magyar és román bokszolók is 
érdekeltek. Az intézkedésre a szervezők közlése szerint „a koronaví-
rus-járvány következtében megváltozott körülmények és az egészség-
ügyi helyzet átgondolása” miatt volt szükség. A torna első két napjára 
még beengedték az érdeklődőket. A 11 napos olimpiai selejtezőre 342 
ökölvívó nevezett be, és 77 ötkarikás indulási jogot osztanak ki. A brit 
fővárosban hét férfi és öt női bokszolóval szerepel a magyar csapat, 
míg Romániát hét férfi és két női ökölvívó képviseli.

• RÖVIDEN 

Ogier nyerte a mexikói csonka ralit

Kijelölték a jégkorongozók álomcsapatát

Elhalaszthatják a hoki-vb-t is
Románia és Magyarország válogatottja zárónapon csapna össze
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