
2 0 2 0 .  J Ú N I U S  3 0 . ,  K E D D8 S P O R T #jégkorong  #labdarúgás

20.00 1. Liga: Jászvásár–Hermannstadt (Digi 1, Telekom 1, Look Plus)
20.30 Serie A: Torino–Lazio (Digi 2, Telekom 2, Look Sport)
20.30 La Liga: Leganés–Sevilla (Digi 3, Telekom 3, Look Sport 2)
20.30 La Liga: Mallorca–Celta Vigo (Digi 4, Telekom 4, Look 3)
22.15 Premier League: Brighton–Manchester United (Eurosport 1)
22.45 Serie A: Genoa–Juventus (Digi 2, Telekom 2, Look Sport)
23.00 La Liga: Barcelona–Atlético Madrid (Digi 1, Telekom 1, Look Plus)

• S P O R T E S E M É N Y E K  A  T E L E V Í Z I Ó B A N  

Otthon veszített rangadót a Kolozsvári CFR
Rangadót rendeztek vasárnap este a labdarúgó 1. Liga rájátszásának 

felsőházában, a címvédő, egyben éllovas Kolozsvári CFR a négy ponttal 
lemaradva második U Craiovát fogadta. A vendégeknek jött ki jobban a 
lépés, és habár a CFR kétgólos hátrányból is felállt, a hajrában az oltyánok 
megszerezték a győztes gólt. A Craiova a táblázaton egy pontra megköze-
lítette a CFR-t – teljesen nyílt lett a küzdelem az aranyéremért.  Szombaton 
a Chindia Târgoviște hazai pályán 2–0-ra kikapott a Jászvásári Politól az 
alsóházban, a csapat pedig lecsúszott a kiesést jelentő tizenharmadik 
helyre, így a klubvezetés nem kíván tovább együtt dolgozni Viorel Mol-
dovan edzővel. Az Agerpres hírügynökség arról számolt be, hogy Viorel 
Moldovan szerződése a klubbal június 30-án lejár, ezt pedig a felek nem 
hosszabbítják meg. Labdarúgó 1. Liga, rájátszás, 5. forduló: CFR–Craiova 

2–3 (0–1). Korábban: Gaz Metan–Botoșani 0–2. Az Astra–FCSB mérkőzés 
lapzárta után ért véget. A felsőházi rájátszás állása: 1. CFR 36 pont, 2. 

Craiova 35, 3. FCSB 27, 4. Botoșani 27, 5. Astra 25, 6. Gaz Metan 25.  Alsó-
ház, 6. forduló: Dinamo–Voluntari 0–1 (0–0). Az alsóházi rájátszás állása: 

7. Viitorul 31 pont, 8. Voluntari 24, 9. Sepsi OSK 24, 10. Clinceni 23, 11. 
Jászvásár 18, 12. Hermannstadt 18, 13. Târgoviște 17, 14. Dinamo 17.

• RÖVIDEN 

Ú jabb GYHK-játékos neve vált 
ismertté hétfőn, a gyergyó-

szentmiklósi jégkorongcsapat Face-
book-oldalán közzétett bejelentés 
szerint a hátvéd Kozma Zsolttal is 
szerződést hosszabbítottak.

A 31 éves jégkorongozó egy rövid 
ferencvárosi időszakot leszámítva 
szinte az egész karrierje során szü-
lővárosa csapatában szerepelt. Így 

ír róla a közlemény: „Az ilyen játé-
kosról mondják, hogy legfontosabb 
számára a biztonság, hogy a csapatot 
megóvja a hátránytól. Ennek köszön-
hetően a büntetőperceinek száma is 
alacsony. Fontos szempont ez is. Alá-
zattal végzi a rábízott munkát, akár 
az edzésen, akár élesben a tétmecs-
cseken is. Volt, hogy a megélhetés 
miatt fel kellett adnia az álmait és 

levetnie a korcsolyát, de a jégkorong 
szeretete mindennél erősebben élt 
benne, visszatért a jégre, és talán 
jobb játékos is lett, mint amilyen ko-
rábban volt.”

Kozma 143 Erste Liga-meccsen és 
több mint 250 romániai bajnokin vi-
selte a piros-fehér mezt. Ezeket a szá-
mokat a következő szezonban bizto-
san növelni fogja. (Gergely Imre)

Kozma Zsolttal is hosszabbított a GYHK

N agy hírt osztott meg hétfőn a 
hokiszurkolókkal a MAC Újbu-

da: a magyar válogatott egyik legki-
emelkedőbb játékosa, a csíkszeredai 
születésű Sofron István a következő 
idényben a Kangyal Balázs vezette 
Erste Liga-csapat tagja lesz. 

A 32 éves csatár a legutóbbi cson-
ka szezonban a szlovák extraligában 
szerepelt a MAC-cal, 54 alapsza-
kasz-mérkőzésen 48 pontot termelt 
(24 gól, 24 assziszt). Sofron a színvo-
nalas bajnokság legjobb gólszerzői 
közé tartozott, a Tipsport Liga lefú-

jáskor holtversenyben a negyedik 
helyen állt e tekintetben.

„Azért döntöttem a MAC HKB 
mellett, mert ebben a nehéz helyzet-
ben is egyben tudtuk tartani a tava-
lyi magyar magot. Annak ellenére, 
hogy nem indulhatunk a szlovák 
bajnokságban, mindent megteszünk 
azért, hogy érkezésünkkel a magyar 
bajnokságot minél színvonalasabbá 
tegyük, és természetesen meg is sze-
retnénk nyerni” – nyilatkozta a német 
(DEL) és az osztrák (EBEL) pontvadá-
szatban is megfordult jégkorongozó.

Kangyal Balázs vezetőedző sze-
rint Sofron bármelyik európai baj-
nokságban megállná a helyét. A ko-
rábbi kiváló hátvéd elismerte, hogy 
nem számolt a tapasztalt hokissal, 
akit magasabbra pozicionál az Erste 
Liga szintjénél. Kangyal elmondása 
szerint ugyanakkor végtelenül örül, 
hogy Sofron István a klubnál ma-
radt, úgy véli, ahhoz, hogy a jövőre 
még magasabb szinten tudjon játsza-
ni, ebből az évből a maximumot kell 
kihoznia.

Orbán Zsolt

Az Erste Ligában láthatjuk Sofron Istvánt

• Egy hónapja állt edzésbe a Csíkszeredai Sportklub jégkorongegyüt-
tes. A játékosok Hozó Levente edző vezetésével végzik a gyakorlatokat, 
a jégedzéseket augusztus elején kezdenék el, az Erste Liga pedig szep-
tember közepén rajtolna.

D O B O S  L Á S Z L Ó

A koronavírus-járvány miatti 
egészségügyi előírásokat be-
tartva június 1-jétől zajlanak 

a Sportklub edzései, egyebek közt 
tilos az öltözőkbe bemenni. Hozó Le-
ventétől megtudtuk, hogy az elmúlt 
idényben pályára lépett játékosok kö-
zül szinte mindenki maradt. Adorján 
Örs és László Arnold kapusok, illet-
ve Biró Tamás, Farkas Tamás, Gecse 
Hugó, Eduard Cășăneanu, Flinta Bo-
tond, Györfy Tihamér, Papp Szabolcs, 
Rokaly Szilárd, Rokaly Norbert és Fo-
dor Csanád mezőnyjátékosok készül-
nek Csíkszeredában, Becze Tihamér, 
Láday Tamás és Salló Alpár pedig 
egyéni program alapján végzi az ala-
pozást, ők várhatóan augusztus ele-
jén csatlakoznak a közös munkához.

A pénzügyi megszorítások miatt a 
Vákár Lajos Műjégpályán augusztus-
ban nem tudnak jeget készíteni, így a 
kék-fehérek Karcfalvára fognak feljárni. 
Június elejétől a Sportklubbal edz hét 
19–20 éves játékos is, akik a Sapientia 
hokisai, de esélyesek arra, hogy meg-
fogják a Sportklub felnőtt keretét: Silló 
Huba, Gecse Olivér, Kristó Csongor, 
Ilyés Tamás, Szabó Ákos, Boldizsár 
Cristian és Antal László. „Szorosabb 
közreműködést tervezünk a Sportklub-
bal. Hét játékosunk a kék-fehérekkel 

végzi az alapozást. Kristó és Antal az 
elmúlt idényben a Csíkszeredai ISK 
U18-as csapatában szerepelt, a többiek 
pedig a Sapientia színeiben léptek jég-
re. A hét játékos közül mindenki esélyes 
arra, hogy bekerüljön a Sportklub ke-
retébe. Ehhez azonban keményen kell 

dolgozniuk, fel kell nőniük az elvárások 
szintjére” – nyilatkozta Nagy Attila, a 
Sapientia menedzsere.

Hodos Lászlótól, a Sportklub elnö-
kétől megtudtuk, hogy Andrej Tara-
tuhinnak érvényes szerződése van a 
Sportklubbal, ő román állampolgár is, 

így nem fog idegenlégiósnak számíta-
ni. Visszavárják, szóban megegyeztek 
Makszim Szamankov kapussal és Gye-
nisz Kuljas hátvéddel is, a Sportklub 
pedig mindkettőjüknek hamarosan 
elindítja a román állampolgárság meg-
szerzéséhez szükséges eljárást. Az 

edzéseket Hozó Levente irányítja, aki 
lapunknak elmondta, hogy tárgyalások 
zajlanak az elmúlt idényben is főedző-
ként tevékenykedett Jason Morgannel, 
aki Csíkszeredában tartózkodik, nagy a 
valószínűsége, hogy az új szezonban is 
ő lesz a Sportklub vezetőedzője.

„A román bajnokság szeptember 
végén vagy október elején kezdődne, 
de – sajnos – Bukarestben megpró-
bálnak keresztbe tenni az erdélyi csa-
patok Erste ligás szereplésének. Au-
gusztusban még lesz egy vezetőségi 
gyűlés a román szövetségnél, remél-
jük, akkor majd minden normálisan 
alakul az erdélyi csapatok szempont-
jából” – hangsúlyozta a Sportklub 
elnöke. Az már eldőlt, hogy a 2020-as 
jégkorong Román Kupa küzdelmei-
nek Galac lesz a házigazdája, a tervek 
szerint december második felében.

Lefaragtak a Sportklub 
költségvetéséből

A járvány negatívan érintette a sport-
minisztériumi háttérrel rendelkező 
klubokat. A Sportklub elnöke elmond-
ta, hogy március 15-étől június 1-jéig a 
jégkorongozók kényszerszabadságon 
voltak, átlagban 1500 lej volt havi jut-
tatásuk. A nagy pofon tegnap érkezett 
a sportminisztériumból, onnan érte-
sítették Hodost, hogy ezt a bizonyos 
technikai segélyt – összesen 180 ezer 
lejt – lefaragják a Sportklub éves költ-
ségvetéséből.

„Fájdalmas ez a döntés, hiszen 
az éves költségvetésünk így is szű-
kös volt, de sikerült volna abból 
a hokicsapat számára minden ki-
szállást kifi zetnünk, a hazai mecs-
csek költségeit kiegyenlíteni, a fi -
zetéseket kiadni. Nagy érvágás ez 
a romániai sportnak” – nyilatkozta 
Hodos. A Sportklubnak van még a 
bob, a szánkó, a cselgáncs és a kor-
csolya (short track és műkorcsolya) 
szakosztálya, ezek márciustól jú-
liusig semmilyen támogatást nem 
kaptak. „Így segíti a sportminiszté-
rium klubjait, elvárja, hogy önerő-
ből érjenek el jó eredményeket a 
nemzetközi versenyeken, nyerjenek 
érmeket az Európa- és világbajnok-
ságokon, szerepeljenek az olim-
piákon” – tette hozzá elkeseredve 
Hodos. A Sportklub igényelt pénzt 
Bukarestből sportbázisa javítására 
is. Nem kapott egy lejt sem, de al-
kalmazottaival önerőből elvégezték 
a jégpályán a szükséges javításokat, 
kimeszelték az öltözőket és a műjég-
pálya melletti szálloda szobáit, ahol 
az idegenlégiósok fognak lakni.

Ifj úságiak a Sportklub edzésén
Fiatalításra készül a csíkszeredai jégkorongegyüttes

A Sportklubnál komolyan 
készülnek az új idényre, de nem 
tesznek hangzatos kijelentéseket

▴  K O R Á B B I  F E L V É T E L :  
     G Á B O S  A L B I N




