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M ásodik mérkőzésén is nagyará-
nyú vereséget szenvedett a VSK 

Csíkszereda a férfi  kosárlabda Román 
Kupa teremtornáján, huszonnyolc pon-
tos különbséggel kapott ki a házigazda 
Nagyváradi VSK-tól. A csíkszeredai 
együttes a vasárnapi nyitómérkőzésen 
76:61 arányban alulmaradt a Bukaresti 
Steauával szemben, a hétfő esti máso-

dik fordulóban pedig a még jobb játék-
erőt képviselő nagyváradiakkal csa-
pott össze. A székelyföldiek mindössze 
másfél negyedig tartották a lépést a 
házigazdákkal, akik végig vezettek, 
a találkozó második részében pedig 
fölényes előnyt alakítottak ki.  Férfi  
kosárlabda, Román Kupa, terem-
torna, Nagyvárad:  Nagyváradi VSK–

VSK Csíkszereda 68:40 (9:7, 21:15, 18:6, 
20:12). A csíkiak pontszerzői: Emanual 
Shepherd 10, Dainius Chatkevicius 9, 
Rait Laane 8, Vlad Corpodean 7, Too-
mas Raadik 2, Matevz Magusar 2, Ra-
oul Olariu 2. Játszott még: Lokody Má-
tyás, László Arnold, Adorján Tamás, 
Zerkula Zoltán, Alexandru Popescu. 
Edző: Lászlófy Botond. (H. B. O.)

N agyon erős nemzetközi fallab-
daversenyeken (squash) vett 

részt az elmúlt időszakban a csíksze-
redai Szász Kincső.

A Transylvanian Tennis &Squash 
Klub versenyzője a sportág világku-
paversenyein (World Squash Tour) 
indult el Kairóban, ahol értékes vi-
lágranglista-pontokat gyűjtött. Az 
első világkupaversenyt az egyipto-

mi Amina Youssry, a világranglista 
39. helyezettje nyerte, Szász Kincső 
pedig a legjobb 16 közé jutásért ka-
pott ki egy nagyon nehéz meccs
után a szintén egyiptomi Amina 
Elborolossytól. A csíki sportoló a 
következő versenyen sokkal jobban 
teljesített, az újkairói Matchpoint 
Squash Klubban bejutott a legjobb 
16 közé, ahol egy újabb egyiptomi 

versenyzőtől, Habiba Hossamtól ka-
pott ki, és végül a 9. helyen végzett. 
Ez nagyon jó eredménynek számít, 
mivel a mezőny sokkal keményebb, 
mint bárhol máshol a világon. A má-
sodik vk-viadalt az egyiptomi Ami-
na Orfi  nyerte meg.

Szász Kincső jelenleg a 158. he-
lyen áll a squash-világranglistán 
(PSA World Ranking). (D. L.)

Síoktatókat képeznek a Hargitán
A Román Sí- és Biatlon Szövetség (FRSB) sí-, illetve hódeszka (snow-
board) oktatók számára szervez képzést Hargitafürdőn 2020 végén, 
illetve 2021 elején. A feliratkozáshoz a személyi okiratok (születési bi-
zonyítvány, személyazonossági), illetve az érettségiről vagy felsőfokú 
végzettségről szóló diploma másolata szükséges. Eredetiben az orvosi 
bizonyítványt és a priuszt (büntetlenségi bizonyítvány, cazier judiciar) 
kell benyújtani a szervezőknek. A székelyföldi jelentkezők a 0766–235 
857-es és a 0721–978 687-es telefonszámon kérhetnek bővebb 
információkat. Feliratkozási határidő: december 4. – tudtuk meg Péter 
Árpádtól, a Csíkszeredai ISK aligazgatójától.

A Kiel lesz a Veszprém ellenfele az elődöntőben
A német THW Kiel lesz a Telekom Veszprém ellenfele a férfi kézilabda 
Bajnokok Ligája elődöntőjében, az előző idény decemberre halasz-
tott kölni négyes döntőjében. A másik ágon a Barcelona és a Paris 
Saint-Germain játszik egymással. A Veszprém kilencedik alkalommal 
került a BL elődöntőjébe, finálét négyszer játszhatott, de 2002-ben, 
2015-ben, 2016-ban és tavaly is elveszítette azt. Az előző idény a koro-
navírus-járvány miatt félbeszakadt. A rájátszás első fordulóját, vala-
mint a negyeddöntőt törölték, és a csoportkör két-két legjobb csapata 
került a négy közé. A kölni négyes döntőt eredetileg május 30–31-én 
rendezték volna, de előbb augusztus 22–23-ra, majd december 28–29-
re halasztották.

• RÖVIDEN 

Szász Kincső Egyiptomban versenyzett

Túl erősnek bizonyultak a házigazdák

• Eltörlik a középsza-
kaszt a jégkorong Erste 
Liga idei kiírásában, 
az alapszakasz után 
egyből a rájátszás 
következik, ahová nyolc 
együttes jut be. Nem-
csak a liga szerkezete 
változik, hanem a szé-
kely csapatok kerete is, 
mindkét együttes erősí-
téseket jelentett be.

GERGELY IMRE 

A z Erste Liga által közzétett tá-
jékoztatás szerint a sorozat-
ban részt vevő egyesületek 

képviselői az eddigi tapasztalatokat 
és a járványhelyzetet fi gyelembe vé-
ve egyeztek meg arról, hogyan foly-
tatódjon a szezon. Az alapszakasz-
ban minden csapat négyszer játszik 
egymással, kétszer otthon, kétszer 
idegenben. Az alapszakasz a tervek 
szerint február 24-éig tart, a ráját-
szásba az első nyolc helyezett jut be. 
A középszakasz törlését nyilván az 
indokolja, hogy már most számos 
mérkőzést kellett elhalasztani a csa-
patok soraiban megjelent koronaví-
rus-fertőzések miatt, és előre látható, 
hogy további meccseket is kell majd 
későbbi időpontra tolni.

Az új program szerint mind a Csík-
szeredai Sportklub, mind a Gyergyói 
Hoki Klub november 20-án játszik leg-
közelebb, előbbiek a Titánokat, utóbbi-
ak pedig a Dunaújvárosi Acélbikákat 
fogadják. Innen egy, az októberi ma-

gyarországi túrán már megtapasztalt 
erőltetett menet következik, amikor 
sorban a hét magyarországi ellenfél lá-
togat Erdélybe. Ők a túrájuk során egy-
egy meccset játszanak a két székely 
csapattal és a Brassói Coronával.

December 7-én és 8-án a GYHK fo-
gadja a Coronát, majd 13-án és 14-én 
a Sportklub vendégeskedik Brassó-
ban. A visszavágóknak egyelőre 
nincs rögzített időpontjuk.

A két székely együttes december 
29-én és 30-án, valamint 2021. január 

3-án és 4-én találkozik, előbb Csík-
szeredában, majd Gyergyószentmik-
lóson.

Amerikai csatár Csíkszeredában

Center és szélső poszton bevethető 32 
éves csatárral erősítette meg keretét a 
Csíkszeredai Sportklub – adták hírül 
a kék-fehérek közösségi oldalukon. 
„Jack Combs a 2014–2015-ös idényig 
az Egyesült Államokban igyekezett 
megvetni a lábát, és egészen az AHL-

ig kapaszkodott, amely ligában 163 
meccsig jutott és 79 pontot termelt. 
A 2016/2017-es szezont Európában, 
a német bajnokságban, a DEL-ben 
kezdte, ahol első évében a Fischtown 
Pinguins csapatában 27 gólt szerez-
ve a liga legjobb góllövője lett. Az 
elmúlt években megfordult a svájci 
Kloten csapatában is, Csíkszeredába 
pedig a német második vonalból, a 
DEL2-ben érdekelt Bad Nauheimtől 
érkezik. Az AHL-ben fél pont/meccs
átlagot hozott, míg a DEL-ben, a 

DEL2-ben és a svájci élvonalban kö-
zel volt a meccs/pont átlaghoz. Az 
ECHL-ben pedig bőven hozta a meccs 
/pont átlagot. Jack Combs valódi erő-
sítés lesz számunkra, hogy céljainkat 
elérjük az idei szezonban” – írta köz-
leményében a Sportklub.

Szlovén játékosok 
Gyergyószentmiklóson

Matic Podlipnik a védelemben, 
Eric Pance a csatársorban jelent 
erősítést a Gyergyói Hoki Klubnál. 
Mindketten Szlovéniából érkeztek – 
jelentették be kedden közösségi ol-
dalukon a piros-fehérek.

„Matic Podlipnik 28 éves, Jeseni-
cében tanulta a jégkorong alapjait, 
eddigi pályafutása során játszott 
Csehországban a Karlovy Vary csa-
patában, az EBEL-ben a Bolzano és 
az Olimpia Ljubljana csapatában, 
illetve Franciaországban a Lyonban 
is. A múlt szezonban a szlovákiai 
élvonalban a Slovan Bratislavában 
és a DEL2-ben Landshut színeiben 
szerepelt. Meghatározó játékosa ha-
zája válogatottjának, Szlovéniát két 
olimpián, elit világbajnokságon is 
képviselte a divízió 1/A vébék mel-
lett” – írják Podlipnikről.

A 29 éves balszélső Eric Pan-
ce karrierje nagyobb részében az 
Olimpia Ljubljana, illetve a Jesenice 
együttesében játszott a szlovén baj-
nokságban, az EBEL-ben, illetve az 
Alpesi Ligában. „A most érkező csa-
tár számára már ismerős az Erste Li-
ga világa is. Két szezonban is játszott 
az UTE színeiben a GYHK mostani 
edzője, Szilassy Zoltán irányítása 
alatt, és mindkét évben szépen ter-
melte a gólokat és gólpasszokat, a 
múlt idényben 44 alapszakaszbeli 
meccsen 45 pontot, a félbeszakadt 
rájátszásban négy találkozón négyet 
szerzett” – zárul a közlemény.

Rövidebb lett a jégkorong Erste Liga
Mindkét székely hokicsapatnál új idegenlégiósok érkezését jelentették be

Center és szélső poszton 
bevethető amerikai csatárt 
igazolt a Sportklub
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