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• A csíkszeredai születésű Sofron István két góllal 
és egy assziszttal vette ki részét csapata háromgólos 
győzelméből a jégkorong Erste Liga szombat esti sze-
zonnyitóján.

ORBÁN ZSOLT

A szlovák ligából visszatért 
MAC, valamint a Hokiklub 
Budapest összeolvadásából 

létrejött MAC HKB Újbuda játékosa, 
Sofron István szerezte az idény első 
gólját a Tüskecsarnokban. Az új név-
adó szponzorát bejelentő Vasas az el-
ső harmadban egyenlíteni tudott, ám 
a házigazda a második húsz percben 
ütött négy góllal eldöntötte a találko-
zót. Sofron István duplázott a mér-
kőzésen, amelyet egy gólpassznak is 
köszönhetően három ponttal zárt.

Erste Liga, alapszakasz: MAC HKB 
Újbuda–Opten Vasas HC 6–3 (1–1, 
4–0, 1–2), gólszerzők Sofron István 
(8. és 25. perc), Schlekmann Márk 

(22.), Molnár Bálint (32.), Nagy Krisz-
tián (32.), Brance Orbán (53.), illetve 
Turbucz Martin (16.), Nagy Márk Má-
té (46.), Farkas Márton (47.). A szezon 
második találkozóját ma este rendez-
ték volna Debrecenben, de a fehérvá-
riaknál megjelent a koronavírus, így a 
DEAC–Fehérvári Titánok összecsapás 
elmarad. Szombaton, szeptember 19-
én Fehérvári Titánok–Opten Vasas 
HC mérkőzés szerepel a programban, 
ezt a tervek szerint Győrben rendezik.

Idegenben kezdenek 
az erdélyi csapatok

A meccsbeosztás egyelőre december 
13-áig készült el, 90 mérkőzés pá-
rosításait és időpontjait határozták 
meg. Ez egy teljes oda-vissza kört 
jelent, csapatonként 18 összecsapás-

sal. Az erdélyi csapatok csak a hónap 
végén kezdenek. A tervek szerint 
szeptember 29-én a Brassói Corona 

Debrecenben a DEAC, a Gyergyói HK 
pedig Győrben a Fehérvári Titánok 
ellen lép jégre. Egy nappal később a 

Csíkszeredai Sportklub az FTC-Tele-
kommal játszhat rangadót a Tüske-
csarnokban.

Ú j elnöke van a Magyar Síszövet-
ségnek. A múlt hét végi küldött-

gyűlés nyílt, egyhangú szavazással 
választotta meg elnökének a korábbi 
válogatott sízőt, Fürstner Józsefet. Az 
52 éves vállalkozó a négyből végül 
egyedüli jelölt maradt azt követően, 
hogy Dávid Ilona és Barta Csaba a 
helyszínen jelezte, nem kíván elnök 
lenni, Csobánczy Gábor pedig el sem 
ment az eseményre.

A pénteki elnökválasztás azért 
vált esedékessé, mert a tagság júli-

us 30-án visszahívta Miklós Editet. 
A csíkszeredai születésű, volt kiváló 
sportoló viharos körülmények kö-
zött, hosszas jogi procedúra után 
váltotta le 2018-ban hivatalosan is 
elődjét, Bajai Andrást, Fürstner Jó-
zsef viszont mindenképp elkerülné 
az ellenségeskedést, sőt szeretne 
egyeztetni Miklós Edittel a jövőről.

„Amikor találkoztam Edittel, el-
mondtam neki, szeretném, ha tud-
ná, hogy igazi sportikonnak tartom, 
és sosem fogom elfelejteni azokat a 

pillanatokat, amikor könny szökött 
a szemembe az olimpiai hetedik he-
lyezése láttán. Úgy vélem, minden 
sportágnak szüksége van kiemelke-
dő eredményekre, egyéniségekre és 
azok megbecsülésére. Megválasztá-
som után az első dolgom volt oda-
menni Edithez és megkérdezni tőle, 
lenne-e rá lehetőség, hogy a követ-
kező néhány napban megbeszéljük, 
miként látja a jelenlegi helyzetet” – 
mondta el a fogorvosi diplomával is 
rendelkező Fürstner.

R ománvásár környékén rendez-
ték a tájfutók országos bajnok-

ságát, amely csütörtöktől vasárnapig 
tartott. A csíki tájfutók több dobogós 
helyezéssel tértek haza, női váltóban 
pedig megszerezték az aranyérmet.

Eredményes versenyt tudhatnak 
maguk mögött a VSK Csíkszereda táj-
futói az országos bajnokságon, hisz 
minden próbán akadt olyan csíki 
sportoló, aki dobogóra állhatott, a 
felnőtteknél a nők váltóversenyét pe-
dig nagy fölénnyel nyerte a székely-
földi staféta, amelynek mindhárom 
tagja még ifj úsági. A VSK Csíkszere-
dát képviselő lányok sikere azért is 
értékes, mert az elmúlt harminc év-
ben női váltóban nem volt csíki baj-
nokcsapat. Íme, a VSK Csíkszeredát 
képviselő sportolók eredményei.

Középtáv: 10 éves lányok:  Rá-
duly Zsuzsanna – 1. hely; 18 éves 
lányok:  Daria Gălățeanu 1. hely; női 
Elit: Ráduly Annamária – 2. hely; 16 
éves fi úk: Andrei Gălățeanu – 2. hely; 
50 éves férfi ak: Ráduly Róbert Kál-
mán – 3. hely; 60 éves férfi ak: Szalay 

Zoltán – 3. hely. Hosszútáv: Ráduly 
Zsuzsanna – 1. hely, Daria Gălățeanu 
– 2. hely, Adela Gălățeanu – 3. hely, 
Andrei Gălățeanu – 3. hely, Ráduly 
Róbert Kálmán – 2. hely. Sprint: And-
rei Gălățeanu – 2. hely, Ráduly Róbert 
Kálmán – 2. hely, Szász János – 1. hely

Váltóban, a női Elit kategóriában 
a Daria Gălățeanu, Adela Gălățeanu 

és Ráduly Réka összetételű VSK Csík-
szereda váltója első lett, míg a férfi  
Elitben a Szép Zoltán, Andrei Gălățea-
nu, Simion Suciu alkotta staféta a 4. 
helyen végzett. (Dobos László)

Oszaka a US Open női bajnoka
A japán Oszaka Naomi nyerte meg a New Yorkban megrendezett amerikai 
nyílt teniszbajnokság női egyes versenyét, a döntőben szetthátrányból 
fordítva legyőzte a fehérorosz Viktorija Azarenkát. Oszaka immár három-
szoros Grand Slam-bajnoknak mondhatja magát, és pályafutása 6. trófe-
ája mellé 3 millió dollárt kapott. Női egyes, döntő: Oszaka Naomi (japán, 
4.)–Viktorija Azarenka (fehérorosz) 1:6, 6:3, 6:3. A férfiaknál német–oszt-
rák döntőt rendeztek, a fináléban az osztrák Dominic Thiem és a német 
Alexander Zverev lépett pályára, a mérkőzés lapzárta után fejeződött be.

Roglic viselte a sárga trikót
A hajrában elszökő Sören Kragh Andersen nyerte szombaton a Tour de 
France országúti kerékpáros körverseny 14. szakaszát, amelyen az össze-
tett élén változatlan előnnyel vezetett a szlovén Primoz Roglic. Az össze-
tett élcsoportja 14 szakasz után: 1. Primoz Roglic (szlovén, Jumbo-Visma) 
61 óra 03:00 perc, 2. Tadej Pogacar (szlovén, UAE) 44 másodperc hátrány, 
3. Egan Bernal (kolumbiai, Ineos Grenadiers) 59 mp h. A mai pihenőnap 
előtt tegnap délután a Lyon és Grand Colombier közötti 174,5 kilométer és 
hegyi befutó várt a kerékpárosokra, akik összesen 3470 kilométert teker-
nek, amíg vasárnap célba érnek a párizsi Champs-Élysées-n.

Moszkvai döntetlennel kezdett a címvédő Győr
A címvédő Győri Audi ETO KC döntetlent játszott az orosz CSZKA Moszk-
va otthonában a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének első 
fordulójában. Nem kezdett jól a Ferencváros és a Rm. Vâlcea, mindkét 
csapat kikapott a nyitómérkőzésen. A csoportkör 1. fordulójának ered-
ményei. A csoport: FTC-Rail Cargo Hungaria–Rosztov-Don (orosz) 25–26 
(12–16) és Krim Ljubljana (szlovén)–Vipers Kristiansand (norvég) 26–27. 
A csoportnak tagja még a Bukaresti CSM, a BBM Bietigheim (német), 
a Team Esbjerg (dán) és a Metz Handball (francia). B csoport: CSZKA 
Moszkva (orosz)–Győri Audi ETO KC 27–27 (14–14), Brest (francia)–SCM 
Râmnicu Vâlcea 28–21 (12–12) és Odense Handbold (dán)–Borussia 
Dortmund (német) 32–27. A csoportnak tagja még a Podravka Koprivnica 
(horvát) és a Buducsnoszt Podgorica (montenegrói).

• RÖVIDEN 

12.00 Tenisz, WTA-torna, Róma (Digi Sport 2)
12.00 Tenisz, ATP-torna, Róma (Eurosport 2)
18.00 2. Liga: ASU Poli–Farul (Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Sport)
21.00 1. Liga: Viitorul–Craiova (Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Plus)
21.00 Jégkorong, Erste Liga: Debrecen–Fehérvári Titánok (M4 Sport)
22.00 Labdarúgás, La Liga: Alaves–Betis (Digi Sport 2, Telekom Sport 2)

• 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  

Sofron-gólok az idénynyitón
A MAC nyerte a jégkorong Erste Liga első mérkőzését

A székely származású Sofron István 
meghatározó játékosa a MAC-nak

▾  FORRÁS: FACEBOOK/MAC HKB ÚJBUDA

Fürstner József váltja Miklós Editet

Bajnok lett a csíki tájfutóváltó

Az országos bajnok női csíki váltó

▾  F O R R Á S :  V S K  C S Í K S Z E R E D A




