
A Sportklub–Gyergyó kupadöntő 
volt decemberben Brassóban. 
A bajnokságban újra összejöhetett 
volna ez az összecsapás

▾  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

2020. MÁRCIUS 30., HÉTFŐ S P OR T 9#jégkorong  #koronavírus

• Mindhárom székelyföldi együttes, a Csíkszeredai Sportklub, a Gyer-
gyói HK és a Sapientia U23 csapatának vezetősége is helyesnek ítélte a 
hokibajnokság törlését. A döntés azonban nem volt egyöntetű.

D O B O S  L Á S Z L Ó

T örölték a romániai felnőtt 
jégkorongbajnokságokat. Er-
ről a Román Jégkorong-szö-

vetség (FRHG) vezetőtestülete és 
a közgyűlés döntött a koronaví-
rus-járvány terjedése miatt beveze-
tett szükségállapotot követően. A 
bajnokságot két hete felfüggesztet-
ték, majd az elmúlt napokban töröl-
ték, ami azt jelenti, hogy vége a sze-
zonnak, és a 2019–2020-as idénynek 
nem lesz bajnoka a nőknél és a férfi -
aknál, illetve az U20-asoknál.

Hodos László, a Csíkszeredai 
Sportklub elnöke elmondta, hogy 
előbb a szakszövetség vezetőtestüle-
te tárgyalt az ügyről, majd a közgyű-
lés elé bocsátotta online szavazásra. 
„Nehezen született meg a döntés. 
Galac nagyon ellene volt, és mások 
is melléjük szegődtek. A galaciak azt 
szerették volna, hogy őket kiáltsák ki 

bajnoknak. A székelyföldi hokitársa-
dalom azonban összefogott, így nem 
hirdetnek bajnokot. Nem lett volna 
korrekt, mert még az alapszakasz 
sem járt le, így a galaciak mellett a 
Brassói Coronának, a Gyergyói HK-
nak és nekünk, a Sportklubnak is 
matematikailag ugyanolyan esélye-
ink voltak a bajnoki címre” – mondta 
el Hodos. A klubelnöktől megtud-
tuk, hogy nem is tárgyaltak arról, 
ki képviselné Romániát a következő 
idényben a nemzetközi porondon, a 
Kontinentális Kupában.

Nagy Attila, a Székelyföldi Jégko-
rong Akadémia menedzsere a Sapi-
entia U23 csapata részéről úgy véli, 
hogy jó döntés született, de szerinte, 
ha sikerült volna folytatni a bajnok-
ságot, akkor székelyföldi döntő lett 
volna, a Csíkszeredai Sportklub és 
a Gyergyói HK között. „Sajnáljuk, 
hogy így alakult, a Sapientia csapa-
tának a fejlődés szempontjából jót 
tett volna a hátramaradt mérkőzé-
sek lejátszása” – nyilatkozta Nagy.

Pénzpazarlás lett volna 
a hokipályák üzemeltetése

„Ennek így kellett lennie, le kellett 
zárni a bajnokságot. Nem értettem ed-
dig sem, hogy miért tétovázott mosta-
náig a hokiszövetség. Az egész vilá-
gon megállt a jégkorongélet, csak itt 
Romániában húzták az időt az illeté-
kesek. Itt nem volt opció az sem, hogy 
halasztjuk pár hetet és folytatjuk a 
küzdelmet” – mondta megkeresé-
sünkre Bereczky Szilárd, a Gyergyói 
Hoki Klub sportmenedzsere. Hoz-
zátette, az idegenlégiósok minden 
csapattól hazamentek, az edzések is 
leálltak, és a jeget is leolvasztották 
minden csarnokban. Fölösleges pénz-
pazarlás lett volna ezeket hetekig, hó-
napokig üresen fenntartani. „Azzal a 
döntéssel is egyetértek, hogy nem hir-
dettek győztest, nem állapítottak meg 
sorrendet: a romániai bajnokságban 
még az alapszakaszból sem játszották 
le az összes mérkőzést” – fogalmazott 
a menedzser.

A bajnokságot függesztésekor az 
alapszakasz élén a Galaci CSM állt 
73 ponttal (26 mérkőzésből), má-
sodik a Csíkszeredai Sportklub 72 
ponttal (30), harmadik a Gyergyói 
HK 62 ponttal (31), negyedik pedig 
a Brassói Corona 50 ponttal (24). 
Ötödik a Bukaresti Steaua, hatodik 
a Sapientia U23, utolsó pedig a Bu-
karesti Sportul Studențesc.

A női bajnokságban a Csíksze-
redai Sportklub, a Gyergyói Fox HK 
és a Bukaresti Triumf szerepelt, az 
U20-as bajnokságban pedig egyet-
len mérkőzést sem játszottak le.

A romániai jégkorongbajnok-
ságok 96 éves történetében ez az 
ötödik idény, amikor nem hirdettek 
bajnokot. Az 1942-es és az 1943-as 
bajnokág a háború miatt maradt el, 
1939-ben és 1948-ban pedig az enyhe 
időjárás miatt nem tudták befejezni 
a bajnokságot, mert akkor még nem 
voltak műjégpályák Romániában.

Xavi a század 
legjobb labdarúgója
A spanyol Xavi, az FC Bar-
celona korábbi irányítója a 
21. század legjobb labdarú-
gója a futballstatisztikákra 
szakosodott Squawka portál 
szerint. A Squawka szerint 
a legjobb tíz labdarúgó 
sorrendje: 1. Xavi (spanyol, 
133 meccs/2 gól), 2. Iker 
Casillas (spanyol, 167 – 94 
kapott gól), 3. Andrés Iniesta 
(spanyol, 131/13), 4. Sergio 
Ramos (spanyol, 170,/21), 5. 
Philipp Lahm (német, 113/5), 
6. Fabio Cannavaro (olasz, 
136/2), 7. Bastian Schweins-
teiger (német, 121/24), 8. 
Gianluigi Buffon (olasz, 176 
-146 kapott gól), 9. Cristiano 
Ronaldo (portugál, 164/99), 
10. Diego Forlán (uruguayi, 
112/36). A portál publikált 
két all-star válogatottat is, 
amelyek vitaalapul szolgáló 
összetétele a következő. Első 
csapat: Casillas – Ramos, Ge-
rard Piqué (spanyol), Canna-
varo, Lahm, David Beckham 
(angol), Xavi, Schweinstei-
ger, Iniesta, Miroslav Klose 
(német), Ronaldo; Második 
csapat: Claudio Bravo (chilei) 
– Kolo Touré (elefántcsont-
parti), Rafa Marquez (mexi-
kói), Lució (brazil), Ahmed 
Hasszan (egyiptomi), Arturo 
Vidal (chilei), Yaya Touré 
(elefántcsontparti), Andrés 
Guardado (mexikói), Lionel 
Messi (argentin), Forlán, 
Alexis Sánchez (chilei).

Októberben lesz 
az Ultrabalaton
Májusról októberre halasztot-
ták Közép-Európa leghosz-
szabb futóversenyét, az NN 
Ultrabalatont, melyet 14. 
alkalommal rendeznek meg 
idén.A szervezők tájékoz-
tatása szerint a módosítás 
csak az időpontot érinti, így a 
versenyközpont változatlanul 
Balatonfüred lesz, a táv pedig 
220 kilométer. A központ 
október elsején nyitja meg 
kapuit, másnap pedig az 
egyéni és a 2–3 fős csapatok 
megkezdik versenyüket. A na-
gyobb létszámú csapatokat 
október másodikán hagyo-
mányos tésztapartival és 
sportszakmai expóval várják, 
számukra a rajt október 3-án 
lesz. A Balatont megkerülő, 
2007-ben életre hívott viadal 
első kiírásán 200-an vettek 
részt, az esemény népszerű-
sége pedig évről évre nőtt, és 
tavaly az indulók száma már 
meghaladta a 13 ezret. Az 
érdeklődés mértékét jól mu-
tatja, hogy az idei versenyre 
a tavaly ősszel megnyitott ne-
vezési időszakban mindössze 
6 perc alatt beteltek a helyek, 
és a nevezések megnyitását 
követő egy óra múlva több 
mint 500 csapat jelentkezett 
a várólistára.

• RÖVIDEN 

A lekszandr Ovecskin, az 
észak-amerikai profi  jégkorong-

ligában (NHL) szereplő Washing-
ton Capitals orosz sztárja most nem 
foglalkozik azzal, hogy meg tudja-e 
közelíteni Wayne Gretzky megdönt-
hetetlennek hitt gólrekordját.

„Persze, szeretnék egy újabb ötven-
gólos szezont, de mint mindenki, én is 

úgy gondolom, a legfontosabb, hogy 
egészségesek maradjunk” – mondta 
az NHL honlapján a 34 esztendős já-
tékos a koronavírus-járványra utalva. 
Hozzátette: kicsit bosszantó, hogy 
most nem érheti el a félszázas határt, 
de jelen helyzetben a családra, az em-
berekre, a szurkolókra kell gondolni. A 
Washingtonnal 2018-ban Stanley Ku-

pa-győztes, nyolcszoros gólkirály, az 
orosz válogatottal háromszoros világ-
bajnok Ovecskin a március 12-én félbe-
szakított alapszakaszban 48 gólnál jár, 
holtversenyben vezet a bostoni cseh 
David Pastrnakkal. Ha folytatódna 
az idény, és még kétszer eredményes 
lenne – a Capitalsnak 13 összecsapása 
van hátra a playoffi  g –, akkor kilenc 

olyan szezonja lenne, amelyben elér-
te az ötvengólos határt. Ilyen sokszor 
csak Gretzkynek és Mike Bossynak 
sikerült ez. Ovecskin 706 gólt ütött ed-
dig az NHL-ben, kettő választja el az 
örökranglista hetedik helyén álló Mike 
Gartnertől, és 188 találat hiányzik ne-
ki, hogy utolérje az éllovas, 894-szer 
eredményes Gretzkyt.

A z Európai Labdarúgó-szövet-
ség (UEFA) elnöke, a szlovén 

Aleksander Ceferin szerint három 
forgatókönyv alapján fejezhetik be a 
két klubsorozatot, de ha a koronaví-
rus-járvány elhúzódik, akár le is zár-
hatják a szezont. „Senki nem tudja, 
mikor lesz vége a világjárványnak. 
Van A, B és C tervünk attól függő-

en, hogy május közepén, júniusban, 
vagy június végén kezdhetjük újra. 
Ha utóbbi időpontban sem lehet el-
kezdeni játszani, akkor valószínűleg 
az idényt nem lehet befejezni” – nyi-
latkozta Aleksander Ceferin a La Re-
pubblica című olasz napilapnak.

A szervezet elnöke azt a lehetősé-
get még elképzelhetőnek tartja, hogy 

a következő idény később kezdődne, 
így annak elején zárnák le a 2019–
2020-as sorozatokat. Ehhez viszont 
át kell dolgozni a lejáró szerződése-
ket és az átigazolási időszakot. Azt 
viszont nem tudja elképzelni, hogy 
ez európai döntőket, így a Bajnokok 
Ligája és az Európa Liga végcsatáro-
zását nézők nélkül bonyolítsák le.

A BL-ben március 11-én, az EL-
ben másnap rendezték az utolsó 
meccseket, mielőtt az UEFA a jár-
vány miatt felfüggesztette a soroza-
tok folytatását. Mind a két sorozat 
a nyolcaddöntőnél szakadt félbe. A 
férfi  BL döntőjét Isztambulban, a női 
fi nálét Bécsben, az EL idénybeli utol-
só meccsét Gdanskban játszanák.

Több forgatókönyv is készül a labdarúgókupák befejezésére

Ovecskinnek az egészség az első, nem a rekord

Érvényesült a székelyek akarata
Nem volt egyöntetű döntés a romániai jégkorongbajnokság törlése




