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• Két korosztályban hirdetett bajnokot a Román 
Jégkorong-szövetség (FRHG) a koronavírus-jár-
vány miatt március közepén félbeszakított 
2019–2020-as idényben. Mindkét korosztályban 
székelyföldi csapatok végeztek az élen.

D O B O S  L Á S Z L Ó

T örölték a romániai felnőtt (férfi  
és női), illetve az U20-as jégko-
rongbajnokságokat. Az U18-as 

és az U16-os korosztályban az alap-
szakasz végénél tartottak, így mindkét 
bajnokságban eredményt hirdettek. E 
két korosztály játékosaiból kellene fris-
síteniük kereteiket a következő évek-
ben a felnőtt együtteseknek.

Négy csapat nevezett be az U18-
as bajnokságba, amelyet a 2002-ben 
és később született játékosok szá-
mára írtak ki, de a szakszövetség jó-
váhagyásával a regáti csapatokban 
idősebb játékosok is szerepelhettek. 
Ez nem okozott gondot a csíki és a 
gyergyói együttesnek, mindkét gárda 
simán verte a bukarestieket. Suceava 
viszont egyetlen meccset sem játszott 
az erdélyiek ellen, csupán a Steauával 
meccselt. A csíkszeredai és a gyer-

gyószentmiklósi csapatoknak egy-
egy vereségük volt, az egymás elleni 
meccsek alapján pedig a Csíkszeredai 
ISK lett a bajnok. A bajnokcsapatot 
Györgypál Tamás és Tódor Krisztián 
edzők készítették fel, az ezüstérmes 
Gyergyószentmiklósi ISK edzője pe-
dig Farkas Csaba. Györgypál Tamás: 
„Két évvel ezelőtt még ki tudtunk 
állítani három sor 2002-ben született 
játékost, erre a szezonra azonban töb-
ben külföldre távoztak, mások pedig 
abbahagyták a hokit, így egyetlen 
2002-esekből álló sorunk maradt, a 
csapatot fi atalabb játékosokkal egé-
szítettük ki. Ahogy eddig minden 
korosztályban, most is vannak tehet-
séges végzőseink, fontos, hogy fejlő-
désük töretlen maradjon”.

Az U18-as bajnokság végeredmé-
nye: 1. Csíkszeredai ISK, 2. Gyergyó-
szentmiklósi ISK, 3. Bukaresti Steaua 
Rangers, 4. CSM Suceava.

A bajnokcsapat kerete: Kőszegi 
Kálmán, Mag Örs (kapusok), Kristó 

Csongor, Benedek Gábor, Benedek 
Tamás, Antal László, Kristó Márton, 
Györfi  Szilárd, István Sándor, Már-
ton Csongor, Bajkó Csongor, Adorján 
Koppány, Both Péter, Farkas Dávid, 
Bálint-Kajcsa János, Márton Botond, 
Vrencean Levente, Szilveszter Szi-
lárd, Antal Ervin. Edzők: Györgypál 
Tamás és Tódor Krisztián.

Felcsíki reménységek

Teljes egészében felcsíki községekből 
származnak az U16-os bajnokcsapat 

tagjai. Ifj . Antal Előd több mint hat 
éve dolgozik velük, tavaly is az U16-os 
bajnokságban indultak, ahol harma-
dikok lettek, idén viszont bajnokságot 
nyertek. „Korosztályunkban a leg-
jobbaknak bizonyultunk az alapsza-
kaszban, a rájátszásban lettek volna 
nehezebb meccseink is, hiszen egyes 
csapatoknak a szakszövetség megen-
gedte, hogy idősebb sportolókat hasz-
náljanak” – mondta ifj . Antal Előd, 
aki szerint a rendszeres, következes 
munkának meglett az eredménye.

Hét csapat indult az U16-os jégko-
rongbajnokságban, és az első öt helyen 
erdélyi csapatok végeztek. A sorrend: 
1. Felcsík SK, 2. Gyergyószentmiklósi 
ISK, 3. Sepsiszentgyörgyi Királyping-
vinek, 4. Brassói Corona, 5. Csíkszere-
dai ISK, 6. Bukaresti Steaua Rangers, 7. 

Bukaresti Viitorul Hocheist. Az ezüst-
érmes gyergyói csapat edzője az egy-
kori kiváló kapus, Molnár Szabolcs, 
a bronzérmes háromszéki együttest 
pedig Kertész Zoltán és Kernászt Hu-
ba edzők készítették fel. A Brassói 
Corona edzői Kovács László és Fülöp 
Rajmond, a Csíkszeredai ISK trénere 
pedig Gál Sándor.

Az aranyérmes Felcsík SK kerete: 
Biró Nándor, Galusnyák Tamás (ka-
pusok), Süket Bálint, Nyika József, 
Kovács Előd, Antal Lehel, Máthé Blan-
ka, Antal Krisztina (hátvédek), Both 
Alpár, Bârsan Rezső, Nyika Sándor, 
Barabás Benjámin, László Balázs, Koz-
ma Gergő, Bogács Tamás, Kozma Sza-
bolcs, Dávid Sonia (csatárok). Edzők: 
ifj . Antal Előd és Gyenge Tamás.

Ez tehát a romániai hokiutánpót-
lás a következő négy–öt évre, közü-
lük kell válasszanak fi atalokat a fel-
nőtt csapatok.

Á prilisban Tokióba viszik az 
olimpiai lángot, amelyet addig 

Fukusimában őriznek.
A lángfutás váltóját szerdán azért 

állították le, mert kedden eldőlt, nem 
idén, hanem jövőre rendezik meg a 
tokiói nyári játékokat. A láng március 
12-én lobbant fel a hagyományos kere-
tek között, de a szokásosnál kevesebb, 
mindössze száz meghívott és akkredi-
tált vendég részvételével az ókori játé-
kok helyszínén, Olümpiában.

A hétnapos görögországi váltófu-
tás után a házigazda japánok márci-
us 19-én vették át a fáklyát az athéni 
Panathinaiko Stadionban a korona-
vírus-járvány miatt nézők és delegá-
ciók részvétele nélkül megrendezett 
ünnepség keretében. Menet közben, 
Spártában a sok érdeklődő miatt a Gö-
rög Olimpiai Bizottság kénytelen volt 
rövid időre félbeszakítani a váltót.

A láng március 20-án érkezett meg 
Japánba, ahol rögtön az első napon 
tömegjelenetek játszódtak le annak 

ellenére, hogy a kormány kérte, ne 
legyenek nagyobb csoportosulások 
a helyszíneken. A további napokon is 
hasonlóan nagy népszerűségnek ör-
vendett a lángváltó, a helyieket nem 
igazán lehetett rávenni, hogy tartóz-
kodjanak a futás helyszíni megtekin-
tésétől.

A játékok halasztásáról szóló 
keddi döntés után a szervezők beje-
lentették, hogy a váltót törlik, de az 
olimpia jelképe marad Japánban a 
remény szimbólumaként. Egyelőre 
Fukusimában őrzik, majd a főváros-
ba szállítják, ahol a városközpont-
ban egy biztonsági lámpásban lesz, 
olyan helyen, ahol nem vonz nagy 
tömegeket.

A szervezők kitértek rá: a jövő évi 
lángfutás szervezésekor elsőbbséget 
élveznek majd azok, akik idén részt 
vettek volna a váltóban. A láng az 
eredeti tervek szerint 121 napon át, 
47 japán prefektúrán keresztül mint-
egy 20 ezer kilométert megtéve jutott 

volna el a nyitóünnepségig – írta az 
olimpiai hírekre és sportágakra sza-
kosodott insidethegames.biz portál.

Marad a júliusi-augusztusi 
időpont?

A New York Times és az NHK japán 
állami műsorszolgáltató egyaránt 
úgy értesült, hogy 2021. július 23-án 
veszi kezdetét a tokiói olimpia, és 
augusztus 8-án ér véget. Az ameri-
kai napilap szerint napokon belül 
megtörténik az új dátum hivatalos 
bejelentése. A cikk szerint nem vé-
letlen, hogy szinte napra pontosan 
ugyanakkor rendezhetik az olimpiát 
jövőre, amikor idén nyáron lett vol-
na, hiszen ez a legjobb időszak az 
NBC Universal számára, amely több 
mint egymilliárd dollárt fi zet a játé-
kok egyesült államokbeli médiajo-
gaiért. Mark Adams, a NOB szóvivője 
csupán annyit reagált: az új időpont 
egyelőre csak spekuláció.

Csíki hokis az EBEL legjobb fiataljai között
Az osztrák jégkorongligában (EBEL) szereplő Hydro Fehérvár AV19 
két játékosára, Szita Donátra és Mihály Ákosra is lehet szavazni, 
mint az év legjobb fiatalja. Mihály Ákos csíkszeredai születésű, 
a több évet Csíkszeredában hokizó, az elmúlt idényben a Brassói 
Coronánál játszó Mihály Ede öccse. A mezőnyben ketten a Red Bull 
Salzburg (Lukas Schreier, Paul Huber) együttesét képviselik, rajtuk 
kívül Daniel Obersteiner (KAC), valamint Benjamin Lanzinger (EC 
Panaceo VSV) van ott a jelöltek között. Az EBEL honlapjának beszá-
molója szerint a voksoláson azok a játékosok vesznek részt, akik a 
fiatalok között elnyerték a hónap legjobbja címet, Szita októberben, 
Mihály pedig novemberben érdemelte ki az elismerést. A szavazás 
csütörtökön éjfélkor zárul.

Május közepéig döntenek a körverseny sorsáról
A Tour de France országúti kerékpáros körverseny szervezői május 
15-ig döntenek az idei viadal sorsáról. Az olimpiai sportágakkal 
foglalkozó insidethegames.biz portál beszámolója szerint a korona-
vírus-járvány miatt gyakorlatilag már az összes nagy nyári sporte-
seményt elhalasztották – köztük a tokiói olimpiával és a labdarúgó 
Európa-bajnoksággal –, a francia viadalról azonban egyelőre nem 
döntöttek a szervezők. Korábban Roxana Mărăcineanu francia 
sportminiszter közölte, nem tartja kizártnak, hogy akár nézők nélkül 
rendezzék meg a Tourt. Az idei francia körversenyre az eredeti kiírás 
szerint június 27. és július 19. között kerül sor.
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Áprilistól Tokióban őrzik a lángot

Mit kínál a hokiutánpótlás ?
Helyzetkép a romániai U16-os és U18-as jégkorongcsapatokról

A Csíkszeredai ISK U18-as csapata 
két számjegyű vereségeket mért 
a Steauára

▴  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

A Felcsík SK csapata, jobbról ifj. Antal 
Előd edzővel, egy tavalyi felvételen. 
Idén nem készült csapatfotó, de az 
együttes tagjai ugyanazok, mint tavaly

◂  FORRÁS: IF J .  ANTAL ELŐD




