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A csapat a régi, a bajnokság új
Kezdődik a férfi asztalitenisz Szuperliga
• Zsinórban negyedik

élvonalbeli idényére
készül a Székelyudvarhelyi ISK-SZAK. A
férfi asztalitenisz Szuperliga 2020–2021-es
szezonja csütörtökön
indul, Buzăuban rendezik az őszi teremtornát. Két ötödik
helyet követően ott
lennének a végelszámolásnál a nemzetközi porondra is hangoló
székelyföldiek.

Ezúttal Lucian Filimon játékára is számíthatnak

◂ KORÁBBI FELVÉTEL: ERDÉLY BÁLINT ELŐD
Remekelt a két fiókcsapat

JÓZSA CSONGOR

Sok idő a sebek nyalogatására
nem volt, hiszen nyakukon a köppen egy hónappal ezelőtt vetkező kiírás kezdete: csütörtöktől
zárta le az elmúlt idényt a vasárnapig Buzăuban rendezik a
Székelyudvarhelyi ISK-SZAK férfi szakág őszi teremtornájának
a férfi asztalitenisz-élvonalban. El- mérkőzéseit. Az udvarhelyiek vezesődleges céljuk az volt, hogy ott le- tője, edzője, György István sokkal
gyenek az első négyben, azaz hogy keményebb bajnokságra számít: „A
a dobogóért küzdjenek meg. Erről két feljutó együttes, a Besztercei VSK
nagyon kevéssel, de lemaradtak, így és a Sepsi SIC jó szintű asztaliteniszt
akárcsak egy évvel korábban, ötö- játszik. A többieket már jól ismerjük,
dikként végeztek az országos élvo- ráadásul pár igazolás volt az elmúlt
időszakban. Megterhelő négy nap elé
nalban.
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• RÖVIDEN
Nem lesz kieső az U20-as hokivébén

nézünk, amikor az a célunk, hogy
minél több mérkőzést megnyerjünk,
ott legyünk az élbolyban” – mondta
el megkeresésünkre.
Az ISK-SZAK kerete nem változott, majdnem teljes erre a tornára:
Cservik Krszitiánra nem számíthatnak, mivel a vajdasági játékos ezen
a hétvégén épp a szerb élvonalban
szerepel. Mivel a román bajnokság
versenykiírása amúgy is egy idegenlégiós nevezését engedi meg az
összecsapásokra – ezt pedig a svéd

Az udvarhelyiek mérkőzéseit a
tervek szerint élőben lehet követni
a klub Facebook-oldalán, meg nem
erősített információk szerint hétvégén pár találkozó a képernyőre kerül
a Look Sport TV-n.

Az első meccsen lenullázták a Steauát

A

Több mint tíz hónap kényszerű kihagyás után december 25-étől rendez
eseményt a Nemzetközi Jégkorong Szövetség (IIHF): ekkor kezdődik
majd az edmontoni U20-as világbajnokság. Az IIHF február elején
olimpiai selejtezőket tartott, ám a koronavírus-járvány terjedése miatt
márciustól valamennyi tornáját törölte. A férfi korosztály U20-as elit
vb-jének megrendezését Kanada – azon belül Alberta tartomány –
szigorú körülmények között vállalta. Eredetileg Edmonton és Red Deer
városa adott volna otthont a vb-nek, ám a hatóságokkal egyeztetve
csak az edmontoni Rogers Arénában lesznek mérkőzések, zárt kapuk
mögött. Az ötletet az észak-amerikai profiliga (NHL) augusztus-szeptemberi rájátszása adta, amikor ugyanitt „buborékban”, azaz elszigetelve játszott 24 csapat, és a több mint 33 ezer koronavírusteszt egyike
sem hozott pozitív eredményt. A torna december 25-én a svájci–szlovák találkozóval kezdődik, december 20-ától 23-áig lehet felkészülési
meccseket tartani, a tíz válogatott már több mint egy héttel korábban
kiutazik Edmontonba. A döntőt január 5-én vívják. Mivel az alsóbb
szintek tornáit – köztük a magyarokat felvonultató divízió I/A-s, valamint a román érdekeltségű divízió 2/A-s vb-t – törölték, ezért most nem
lesz kieső.

rossz előjelek ellenére győzelemmel kezdte az új romániai hokibajnokságot a Gyergyói Hoki Klub. Alig két
és fél sorral játszva is hétfőn este fölényesen verték a Bukaresti Steauát.
A mérkőzés előtt pár órával derült
ki, hogy a GYHK együtteséből három
személynek pozitív lett a kötelező
tesztelés eredménye. A csapatnak
enélkül is számos sérültje volt, ezért
mindössze tizenhárom mezőnyjátékossal és két kapussal felállva vállalták a játékot. Az edzői feladatokat
a sérült csapatkapitány, Góga Attila
látta el. Mint közleményükben írták,

Sorsoltak a női kézilabda Európa-ligában
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Kisorsolták a női kézilabda Európa-liga selejtezőbeli harmadik fordulójának mérkőzéseit, ahol három magyar és két román csapat volt érdekelt. A magyar és román csapatok programja: Kastamonu Belediyesi
GSK (török)–Debreceni VSC Schaeffler, Alba Fehérvár KC–Storhamar HE
(norvég), DHK Baník Most (cseh)–Váci NKSE, Nantes (francia)–Gloria
Buzău és HC Dunărea Brăila–Viborg HK (dán). A párharcok első mérkőzéseit november 14-én és 15-én, a visszavágókat pedig egy héttel
később rendezik. A továbbjutók a 16 csapatos csoportkörbe kerülnek,
ahol csatlakozik a mezőnyhöz a Nagybányai Minaur, az orosz Lada Toljatti, a dán Herning-Ikast HB és a második számú európai kupasorozat
címvédője, a Siófok KC.

Sebastian Loso tölti be az udvarhelyieknél –, így beleegyeztek a távollétébe. Loso mellett Lucian Filimon,
György Szilárd és Tamás Szabolcs áll
majd az edző rendelkezésére.
„Természetes, hogy jelenleg a bajnoki pontokra koncentrálunk, de ez
egyben egy remek hangolást jelent
az Európa Kupán való szerepléshez.
Jelen állás szerint megrendezik az
első kört, azaz december elején házigazdái leszünk az egyik csoportnak”
– fejtette ki György István.

Az elmúlt hétvégén a férfi
asztalitenisz B osztály mezőnye
Dumbrăvițán mérte össze erejét.
Itt a Székelyudvarhelyi ISK-SZAK
két fiókcsapata – azaz utánpótlás-együttese – játszott. Az egyik
csoportban a dr. Mózes Gyula,
Mózes Botond, Jenei Barnabás
és Sánduly Levente alkotta
gárda bravúrosan szerepelt, a
végelszámolásnál hat győzelmet
és egy vereséget jegyzett, ezzel
pedig a második helyen zárta az
őszi teremtornát, ez a pozíció a
feljutásért való párharcot jelenti.
A másik együttes, Karácsony Dániel, Vetésy Norbert, Geréb Attila
és Balázs Csaba összeállításban
keményebb csoportba került,
négy győzelmet és három vereséget könyvelt el, a tavaszi szezont
a negyedik helyről várják.

nem akarták, hogy elmaradjon a
mérkőzés, még akkor sem, ha így lényegesen csökkentek az esélyeik. Tekintetbe vették ellenfelük erőfeszítéseit is, amely napokkal ezelőtt eljött
Gyergyóba és készült a mérkőzésre.
A Steaua ugyan négy teljes sorral, de
légiósok nélkül állt ki.
Román jégkorongbajnokság,
alapszakasz: Gyergyói HK–Bukaresti Steaua 6–0 (3–0, 1–0, 2–0),
gólszerzők Ouellette Shawn StAmant 3, Biró Gergő, Benedek Roland és Kozma Zsolt. Tegnap este újra
megmérkőzött a két együttes.

A forduló további eredményei:
Csíkszeredai Sportklub–Sapientia
9–3 és 10–0, illetve Galaci CSM–Bukaresti Sportul Studențesc 20–1 és
20–0. A Brassói Corona az első fordulóban szabadnapos volt.
A következő forduló (október 22–
25.) programja: csütörtökön 18.30-tól
Sapientia–Gyergyói HK és Brassói Corona–Galaci CSM; pénteken 18.30-tól
Sapientia–Gyergyói HK és Brassói Corona–Galaci CSM; szombaton 18.30tól Csíkszeredai Sportklub–Sportul
Studențesc; vasárnap 11 órától Sportklub–Sportul Studențesc. (G. I.)

Vasas-meccseket töröltek az Erste Ligában

elentős számú pozitív eredmény
született az Opten Vasas HC jégkorongcsapatánál az elmúlt napokban,
így az együttes nem tud kiállni a következő fordulókra. „A protokollnak
megfelelően az Opten Vasas HC teljes
keretét, valamint a stáb és a támogató
személyzet tagjait is tesztelték koronavírusra az elmúlt napokban. Csapatunkat sem kímélte a vírus, jelentős
számú pozitív eredmény született a
teszteken. Ugyanakkor fontos kiemelni, hogy minden érintett játékos és

stábtag otthoni karanténban van, kórházi ápolásra senki sem szorul, és súlyosabb tünetekről sem kell beszámolnunk” – olvasható a klub honlapján.
Elmarad az október 22-ére kiírt
Debreceni EAC–Vasas, az október
24-ei Vasas–Újpesti TE és az október
30-ai Vasas–DEAC mérkőzés.
„A karanténidőszak lejártát követően ismét tesztelik a csapatot, majd a
negatív teszteredmények után kardiológiai vizsgálat dönt arról, mikor léphetnek jégre a fiúk ismét. Követjük az

egészségügyi és szakmai protokollt”
– mondta Ladányi Balázs vezetőedző.
Az Erste Liga állása: 1. MAC 12
pont, 2. Brassói Corona 12 pont, 3.
Csíkszeredai Sportklub 10, 4. Debreceni EAC 10, 5. Gyergyói HK 7, 6. FTC
6, 7. Újpesti TE 5, 8. Vasas 3, 9. Fehérvári Titánok 2, 10. Dunaújváros 2.
A további program: csütörtökön
19 órától Újpest–Dunaújváros, 19.30tól Titánok–MAC; szombaton 18 órától Dunaújváros–MAC, 18.30-tól Titánok–Ferencváros. (D. L.)

