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• Teljes bizonytalanság közepette, de múlt szombaton elkezdődött a jég-
korong Erste Liga 2020–2021-es idénye. A szezonkezdet kapcsán esélyla-
tolgatásra kértük Bereczky Szilárdot, a Gyergyói Hoki Klub menedzserét. 
A következtetés: bármi is lehet, de akár az ellenkezője is.

GERGELY IMRE

– Több helyen megjelent, hogy 
cél az Erste Liga megnyerése. Reá-
lis ez? Ott tart a GYHK?

– Igen, én is több helyen olvas-
tam, hogy esélyesek vagyunk az 
első helyre, és ez így is van, én is 
nyilatkoztam ilyet, hogy szeretnénk 
megnyerni az Erste Ligát. Csakhogy 
ez kicsit sem lesz könnyű, sőt inkább 
nagyon nehéz bármire is számítani 
ebben az új helyzetben. És most nem 
is csak arra gondolok, hogy termé-
szetesen mások is az aranyért in-
dulnak a bajnokságban. Furcsán fog 
hangzani, de amekkora a bizonyta-
lanság, ezt kell mondanom: lehetünk 
elsők, de akár nyolcadikok is.

– Hogyhogy? Az ellenfelek kö-
zül páran erősödtek, de azért min-
denki legalább az első négyben 
látja a GYHK-t a játékosállomány 
ereje szerint...

– Mi is komolyan erősödtünk, 
ez nem vitás, ezért is van az, hogy 
beszélhetünk a bajnoki címről mint 
célról, sőt, ki merem jelenteni, hogy 
a szakmai stábunk Szilassy Zoltán 
és Jukka Kontsas érkezésével ma 
az egyik legjobb az egész ligában. 
A kérdés az, hogy milyen lesz az a 
csapat, amely az adott mérkőzésen 
pályára lép. Vegyük a legideálisabb 
helyzetet: a Gyergyói Hoki Klubot 
elkerüli a vírus, senki nem fertő-
ződik meg, és az edzők mindig a 
legjobb keretet tudják pályára kül-
deni. Ekkor is kegyetlenül nehéz 
lesz ez a szezon: kezdésként 2 hét 
alatt 7 meccset kell játszanunk, 
azaz minden második nap mérkő-
zésünk lesz. S mindezt úgy kell tel-

jesítenünk, hogy az ellenfeleinknek 
sokkal több idejük lesz pihenni. 
Ez így még a rájátszásnál is kemé-
nyebb. Hozzáteszem, ez nemcsak 
minket érint így, hanem Brassót és 
Csíkszeredát is. Persze bizakodók 
vagyunk, hiszünk a csapatban, de 
a fáradtság, hosszú távollét miatt si-
mán benne van, hogy megnyerhető 
meccsek úsznak el.

– És mi van akkor, amikor még 
a helyzet sem ideális?

– Látható, a jégkorong sem men-
tes a fertőzésektől, több csapatnál 
is vannak problémák, a tesztelések 
olyan játékosoknál is kimutatták 
a vírust, akik teljesen tünetmente-
sek. Nekünk is tesztelnünk kell, ez 
kötelező, és megvan az a lehetőség, 
hogy nálunk is adódhatnak pozitív 

esetek. Ekkor nyilván be kell tarta-
nunk a kötelező előírásokat, elkülö-
nítenünk a fertőzötteket, karantén-
ba kell őket helyezni hetekre. Rájuk 
tehát nem számíthatnánk, de a töb-
bieknek így is játszaniuk kellene, 
amíg van 13+1 bevethető, egészsé-

ges játékosunk. Fél csapattal játszva 
alaposan lecsökkenne a meccsek 
megnyerésének esélye.

– Gondolom, nem a hivatalos 
bejelentés pillanatában ismerték 
meg a csapatok a programot, volt 
egyeztetés. Nem látszott akkor ez 
a veszély? Muszáj volt vállalni?

– Ez nem az a pillanat, amikor 
normális állapotról, máskor szoká-
sos szakmai szempontokról tudunk 
beszélni. Ez egy rendkívüli helyzet. 
Senki nem tudja, hogy ez a járvány 
hogyan alakul. A liga teljes mezőnye 
egyetértett abban, hogy a jelenlegi 
járványügyi szabályok között is vál-

lalnunk kell a bajnokság elkezdését. 
Itt most tényleg nem az a lényeg, 
hogy ki nyer, hogy ki lesz a bajnok. 
Itt az életben maradás a tét. Ha nincs 
bajnokság, nincsenek meccsek, ak-
kor a támogatóknak nincs mit támo-
gatniuk, csapatok, játékosok megél-

hetése kerül veszélybe, és egyben a 
jégkorong jövője is. Játszanunk kell. 
Aztán majd meglátjuk.

– Erste Liga tehát lesz, de min-
den szurkoló kérdése: láthatunk 
itthon mérkőzéseket?

– Erre is azt tudom mondani: 
majd meglátjuk. Egyelőre a Románi-
ában érvényben lévő szabályok gya-
korlatilag lehetetlenné teszik a zárt 
terekben zajló sportrendezvényeket, 
így a jégkorongmérkőzéseket is. Még 
nézők nélkül sem lehet megfelelni az 
elvárásoknak. Várjuk, hogy miként 
alakulnak a szabályok, hiszen így a 
romániai bajnokság megrendezése 
sem lehetséges. Remélem, mire lejár 
a 14 napos magyarországi túránk, 
többet fogunk tudni. Magyarorszá-
gon a csarnokok befogadóképessé-
gének 50 százalékát tölthetik meg 
nézők, azaz a Magyarországon élő 
szurkolóink ott lehetnek a mecs-
cseken. Számítunk is rájuk, nagy 
szükség lesz a hangjukra. Az itthoni 
meccsekkel kapcsolatosan egyelőre 
csak annyit tudok mondani, hogy aki 
most megveszi a Gyergyói Hoki Klub 
bérletét, az a csapat feltétlen támoga-
tója, aki minden körülmények között 
a csapat mellett áll. Hiszen semmi 
garancia nincs arra, hogy a bérlettel 
is beléphet egy mérkőzésre is a gyer-
gyószentmiklósi csarnokba.

– Tehát, visszatérve az erede-
ti kérdéshez, mire, milyen ered-
ményre számítson egy GYHK-szur-
koló a 2020–2021-es szezonban?

– Ismétlem, a jelenlegi körül-
mények között bármi elképzelhe-
tő. Számomra ebben a pillanatban 
már az is nagy öröm lenne, ha baj 
nélkül, elmaradt, törölt mérkőzé-
sek nélkül végig tudjuk játszani a 
szezont. Mi is és ellenfeleink is, de 
már látható, hogy nem lesz így: a Ti-
tánoknál felütötte a fejét a fertőzés, 
és el is maradt a hétfői mérkőzésük 
a DEAC ellen. Kérdés, mikor játsz-
hatnak, nekünk épp velük kellene 
kezdenünk...

A svájci válogatottal világbajnoki 
ezüstérmet nyert kanadai Sean 

Simpsont nevezték ki a magyar férfi  
jégkorong-válogatott szövetségi ka-
pitányának.

Hétfői bejelentése szerint a ma-
gyar szövetség (MJSZ) két évre szó-
ló szerződést kötött a 60 esztendős 
szakvezetővel. Simpson 2013-ban ve-
zette második helyig a vb-n a svájci 
válogatottat, emellett nyert Speng-
ler Kupát a kanadai nemzeti együt-
tessel, és volt svájci bajnok a Zug, 
valamint német bajnok a München 
Barons kispadján, míg a Bajnokok Li-
gájában a Zürich Lionsszal bizonyult 
a legjobbnak.

„Klub- és válogatottszinten is 
sikereket ért el, ez döntött mellette. 

Egy szimpatikus, nagy tudású, jól 
felkészült szakemberről van szó, aki-
től azt várjuk, hogy újra építsen fel 
egy harcias, nyerni akaró, magyar 
virtusú csapatot” – mondta az új 
kapitányról Vas Márton, a szövetség 
általános igazgatója.

Sean Simpson szeptember végén 
érkezik Magyarországra. Az első he-
tekben a mérkőzéseket járva ismer-
kedik majd a csapatokkal, játékosok-
kal, és – amennyiben a körülmények 
lehetővé teszik – a novemberi felké-
szülési tornán bemutatkozhat a válo-
gatott kispadján.

Az eddigi szövetségi kapitány-
nak, a finn Jarmo Tolvanennek 
három év után áprilisban köszönte 
meg a közös munkát a szövetség. A 

finn edző 2017 augusztusában vet-
te át a férfiválogatott irányítását, 
első szezonjában hazai rendezésű 
divízió I/A világbajnokságon ve-
zethette a csapatot, amely a felju-
tásról drámai körülmények között 
maradt le. Egy évvel később a finn 
szakvezető egészségi okok miatt 
nem tudott részt venni a kazahsz-
táni vb-n, míg az idei ljubljanai 
torna a koronavírus-járvány miatt 
elmaradt.

A magyar együttes ugyanakkor 
februárban sikerrel vívta meg az 
olimpiai selejtezőt Nottinghamben, 
így még versenyben van a pekingi 
olimpiai szereplésért. Az utolsó kört 
– a tervek szerint – jövő augusztus-
ban rendezik Rigában.

Egy makulátlan maradt az 1. Ligában
Hétfőn este rendezték a labdarúgó 1. Liga harmadik játéknapjának 
utolsó találkozóját: a Konstancai Viitorul az Universitatea Craiovát látta 
vendégül. Egy brutális jelenettel indult az összecsapás: Artean a félpá-
lya közelében igencsak nagy elánnal érkezett megjátszani egy labdát, 
Cicâldău fejét találta telibe, a vendégek játékosát percekig ápolták – 
nem is tudta folytatni a játékot –, a tengerpartiak játékosát kiállították. 
Az emberelőnyt gyorsan kihasználta a tavalyi ezüstérmes Craiova, 
Koljic harmadik gólját jegyezte ebben a kiírásban. Hiába volt az U nagy 
fölénye, Mățan Luckassen a szünet előtt egyenlített. A második felvo-
násban hengerelt a vendégcsapat, egymás után szerezte a találatokat. 
Az 52. percben vették vissza a vezetést, a gólfelelős, Koljic elemi erővel 
17 méterről bombázott a léc alá egy szabadrúgást. Teljesen szétesett 
a hazai védelem, a sokkal tapasztaltabb ellenfél pedig rendre átját-
szotta, négy gólig meg sem állt. Az U Craiova három meccsből hármat 
nyert, vezeti a tabellát, a rangsor végén pedig éppen a Konstancai Vii-
torult találjuk. Labdarúgó 1. Liga, 3. forduló:  Konstancai Viitorul–Uni-
versitatea Craiova 1–4 (1–1). Az élmezőnyben: 1. Universitatea Craiova 
9 pont, 2. FC Botoșani 7, 3. FC Voluntari 7, 4. Kolozsvári CFR 7, 5. FCSB 
6, 6. Gaz Metan 6.

• RÖVIDEN 

Kanadai tréner a magyar hokiválogatott élén

„Az életben maradás a tét”
Bereczky Szilárd: a lényeg, hogy baj nélkül végigjátsszuk a szezont

Kegyetlenül nehéz szezonkezdet 
elé néznek a GYHK-nál: minden 
második nap lehet mérkőzésük

▴  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




