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• A gyergyói ökölvívók az elmúlt időszakban a román és magyar ifjúsági 
ökölvívó-bajnokságon is megmérettettek. Popa Ion Jancsi, illetve Csiki Ró-
bert révén mindkét rangos versenyről érmet hoztak vissza – számolt be a 
gyergyószentmiklósi székhelyű Erdélyi Godako Ökölvívó Sportklub (EGÖS) 
vezetője.

GERGELY IMRE

H uszár Árpád, az Erdélyi Go-
dako Ökölvívó Sportklub 
(EGÖS) vezetője és edzője 

sajtótájékoztatón ismertette az októ-
ber folyamán elért eredményeiket. A 
gyergyószentmiklósi Fit Point edző-
központban hétfőn este, nyílt edzés 
keretében tartott beszámolón kide-
rült, a koronavírus nemcsak az edzé-
sek megszervezését tette nagyon 
nehézzé az elmúlt hónapokban, de 
a nyárra tervezett versenyeken sem 
tudtak részt venni. Alapvetően a 
magyarországi versenyrendszerben 
való szereplés volt a céljuk, de a ha-
tár átjárásának megnehezítése arra 
késztette őket, hogy átgondolják ezt 
és a romániai színtéren is bemutat-
kozzanak.

A romániai országos ökölví-
vó-bajnokságon Zsilvásárhelyen 
Popa Jancsi az 50 kg, Tóth Szabolcs 
a 48 kg, Csiki Róbert pedig a 60 ki-
logrammos mezőnyben indult. Kö-
zülük Popa jutott döntőbe, miután 
az elődöntőben akkora fölénnyel 

bokszolt, hogy ellenfele feladta a 
küzdelmet. A döntőben a címvé-
dővel, Angelo Covaci-csal csapott 
össze. Az edző elmondása szerint 
mindhárom menetben egyenrangú 
ellenfele volt a válogatott kerettag 

nagyváradi fi únak. Közel volt az 
is, hogy Popa kiütéssel, idő előtt 
győzhet, de ez végül nem jött össze, 
a versenybírók pedig megosztott 
pontozással az ellenfelet hirdették 
ki győztesnek. „Az ezüst is szépen 

csillog egy olyan színtérről, ahol 
most mutatkoztunk be, ahol senki 
nem tudhatta, hogy kik vagyunk” – 
mondta Huszár.

A Debrecenben rendezett magyar 
bajnokságon Csiki Róbert indulha-
tott. „Az elődöntős mérkőzés felvé-
tele megtalálható a Facebook-olda-
lunkon, és látható, hogy a sportolónk 
végig fölényesen jobb volt ellenfelé-
nél, a 2019-es serdülő Európa-baj-
nokságon bronzérmes Petrovics 
Krisztofernél. A megosztott pontozás 
is mutatja, az öt pontozóbíró közül 

kettő is ezt látta, ott lett volna a helye 
a döntőben” – mesélte az edző. 

További sikerek várhatók

Huszár Árpád közel három éve indí-
totta el az ökölvívóedzéseket Gyergyó-
szentmiklóson 8–12 éves gyerekek-
kel, és most értek el oda, hogy mind 
Magyarországon, mind Romániában 
a legjobbak közé tartoznak. Jelenleg 
az EGÖS egy gyergyószentmiklósi 
központtal, illetve csíkszeredai, szé-
kelyudvarhelyi, nagyszalontai és 
dévai alegységgel rendelkező egyesü-
letté nőtte ki magát, ahol 120 gyerek 
és fi atal sportol. Közülük negyven-
öten állnak készen arra, hogy verse-
nyeken is bizonyíthatnak. Következik 
a román női junior bajnokság, majd 
a serdülő (U14-es) korosztály is be-
mutatkozik. A közelgő romániai és 
magyarországi bajnokságon egyaránt 
éremesélyekkel indulnak. 

Közben jól halad a gyergyószent-
miklósi ökölvívó sportközpont épí-
tése is. A kivitelező november 20-ára 
ígérte, hogy az épület szerkezete áll-
ni fog és a helyükön lesznek a nyílás-
zárók is. Utána a benti munkálatokat 
is végezhetik. Jövő tavaszra elkészül-
het a létesítmény.

13.00 Tenisz, ATP-torna, Bécs (Eurosport 2)
13.30 Labdarúgás, Magyar Kupa: Gárdony–Fehérvár (M4 Sport)
15.00 2. Liga: Gloria Buzău–FK Csíkszereda (Erdély TV)
15.40 Kerékpározás, spanyol körverseny, La Vuelta (Eurosport 1)
17.00 2. Liga: Petrolul–Slatina (Digi 1, Telekom Sport 1, Look Sport)
17.00 Labdarúgás, Magyar Kupa: Dunaújváros–Újpest (M4 Sport)
18.00 Férfi vízilabda, Szuperliga: Nagyvárad–Rapid (Look Sport)
19.45 Férfi kézilabda, Bajnokok Ligája: Kiel–Veszprém (Digi Sport 4)
19.55 Labdarúgás, BL: Basaksehir–Paris SG 
          (Digi Sport 1, Telekom Sport 2, Look Sport +)
19.55 Labdarúgás, BL: Krasznodar–Chelsea (Digi 2, Telekom 3, Look Sport)
22.00 Labdarúgás, BL: Juventus–Barcelona (Digi 1, Telekom 1, Look Sport +)
22.00 Labdarúgás, BL: Manchester Utd–Leipzig (Digi 2, Telekom 2, Look Sport)
22.00 Labdarúgás, BL: Ferencváros–Dinamo Kijev 
           (Digi Sport 3, Telekom Sport 3, Look Sport 2)
22.00 Labdarúgás, BL: Dortmund–Zenit (Digi Sport 4)
22.00 Labdarúgás, BL: Bruges–Lazio (Telekom Sport 4, Look Sport 3)
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A lengyelek ellen mutatkozik be az új kapitány
A magyar jégkorong-válogatott a februárban rendezett, nottinghami 
olimpiai selejtező óta nem játszott mérkőzést. A Magyar Jégkorong 
Szövetség (MJSZ) tájékoztatása szerint a nemzeti csapat a budapesti 
Tüskecsarnokban jövő héten kétszer is összecsap a lengyelekkel a 
Tippmix Nemzetek Tornája keretében. Az első találkozót november 

5-én (csütörtökön) 21 órától rendezik, a másodikat pedig két nappal 
később 15.10-es kezdéssel. A lengyelek ellen bemutatkozik a magyar 
válogatott szeptemberben kinevezett szövetségi kapitánya, Sean 
Simpson. A svájci válogatottal korábban világbajnoki ezüstérmet 
nyert, 60 esztendős szakvezető hamarosan kihirdeti keretét. A járvány 
miatt a Tüskecsarnok befogadóképességének felét használhatja ki a 
szövetség, a nézőknek pedig kötelező lesz a maszk viselése. Az online 
jegyértékesítés kedden este indul.

• RÖVIDEN 

A z FK Csíkszereda felnőtt csa-
pata ma délután pótolja a lab-

darúgó 2. Liga hetedik fordulójából 
elhalasztott bodzavásári vendégjá-
tékát, a piros-feketék Gloria Buzău 
elleni idegenbeli mérkőzése 15 óra-
kor kezdődik. Ahogy eddig is, a 
másodosztályban szereplő székely 
labdarúgócsapat találkozóját több 
platformon is élőben lehet követni.

A feleket egyaránt a tabella máso-
dik felében találjuk, hasonló muta-
tókkal. Az elmúlt hétvégén a Metalo-
globus Bukarest pályáján a hajrában 
2–1-re vereséget szenvedő csíkiak hét 
mérkőzés alatt mindössze hét pontot 
gyűjtöttek, míg a Gloria ugyanannyi 
találkozó alatt kilenc egységnél jár. 
Ilie Stan együttese szombaton a Vii-
torul Pandurii Tg. Jiut fogadta volna, 
de a bajnokit el kellett halasztani, mi-
után a zsilvásárhelyi csapatnál koro-
navírusgóc alakult ki.

Akárcsak az FK, a piros-kékek is 
bejutottak múlt héten a labdarúgó 
Román Kupa legjobb 32 együttese 
közé. Valentin Suciu legénysége a 
Brassói SR-t ejtette ki félórás hosszab-
bítás után, a Gloria pedig a szintén 
harmadosztályú Dacia Unirea Brăilát 
búcsúztatta 2–1 arányban, a vendé-
gek a 90+1. percben szerezték győztes 
góljukat. A kupameccsen nem lehe-
tett jelen Ilie Stan vezetőedző, és két 

játékos sem, mindhármuknak pozitív 
lett a teszteredménye.

Valentin Suciu Buzăuban újra 
számíthat Bor Dávidra, aki szeren-
csére egy kisebb agyrázkódással 
megúszta a hétvégi ijesztő esetet: a 
Metaloglobus elleni mérkőzés elején 
öngólt fejelő támadót a szabadrú-
gásra kimozduló kapus, Ribánszki 
László ütötte le véletlenül. A klubtól 
származó információ szerint Bor már 
jól van és újból bevethető. Megtud-
tuk továbbá, hogy a soros ellenfél-
től visszatérő középpályás, Cătălin 
Savin a két klub közti megállapodás 
alapján nem játszhat a mérkőzésen. 
Eder González sérült, ugyanakkor 
sem Soufane Jebari, sem Csonka Bo-
nifác nem áll még készen fi zikailag.

A Gloria Buzău–FK Csíkszereda 
találkozót a székely labdarúgóklub 
Facebook-oldala, YouTube-csator-
nája, valamint az Erdélyi Magyar 
Televízió is közvetíti Ráduly Róbert 
Kálmán kommentálásával.

Rangadót veszítettek, 
megfelezte bérüket a klub

Drasztikus lépésre szánta el magát 
a Petrolul Ploiești vezetősége, amely 
elégedetlen a csapat teljesítményével. 
Viorel Moldovan labdarúgói vasárnap 
elveszítették az FC U Craiova 1948 el-

leni hazai rangadót (0–1) a 2. Ligában, 
hétfőn pedig rendkívüli bejelentést tet-
tek közzé a prahovai klub honlapján.

A gyenge eredmények miatt a klub 
visszatartja minden játékos fi zetésé-
nek felét, illetve a meccsprémiumokat 
is. A belső intézkedés egészen addig 
lesz érvényben, amíg a csapat feljön 
a tabella negyedik helyére és megőrzi 
pozícióját. A közleményben továbbá 
megjegyzik, hogy a játékosok utólag 
megkaphatják az elmaradt béreket, 
ha teljesítik az új célkitűzést. A bün-
tetések ugyanakkor már az októberi 
fi zetések esetében életbe lépnek.

 
Feljött a harmadik helyre az U

A kolozsvári labdarúgócsapat a CS 
Mioveni vendégeként folytatta jó 
sorozatát a másodosztályban. Az U 
1–0-ra győzött, és feljött a harmadik 
helyre. A Szamos-partiak utóbbi hét 
bajnokijukból ötöt megnyertek, ket-
tőn pedig döntetlent játszottak.

Labdarúgó 2. Liga, alapszakasz, 
9. forduló: CS Mioveni–Kolozsvári 
U FC 0–1 (0–0), gólszerző Negrean 
(59.). Az élmezőnyben: 1. U Craiova 
20 pont, 2. Metaloglobus 19, 3. Ko-
lozsvári U 17, 4. Temesvári ASU Poli 
17, 5. Turris-Oltul Turnu Măgurele 15, 
... 16. FK Csíkszereda 7.

Orbán Zsolt

Ma pótolja az elmaradt bajnokit az FK

Román ezüst, magyar bronz
Országon belül és kívül is helytálltak a gyergyói ökölvívók

Az augusztus végi Tatárdomb Kupán Csiki Róbert 
és Popa Jancsi egymás ellen küzdött
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