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• November közepé-
re tervezte a Román 
Jégkorongszövetség 
(FRHG) vezetősége a 
női hokibajnokság rajt-
ját, azonban a Csíksze-
redába tervezett első 
torna elmaradt.

S Z É K E L Y H O N - Ö S S Z E Á L L Í T Á S

S zakszövetségi tájékoztatás 
szerint idén is három csapat 
nevezett be a női bajnokságba: 

a Gyergyószentmiklósi Fox Hockey 
SK, a Csíkszeredai Sportklub és a Bu-
karesti Triumf. Anyagilag és a keret 
szempontjából a gyergyói együttes 
áll a legjobban, ők megengedhették 
maguknak, hogy magyarországi 
turnéra utazzanak. Közös megegye-
zéssel elhalasztódtak a Gyergyó–
Bukarest és a Sportklub–Gyergyó 
mérkőzések, a szakszövetség sport-
naptárában november közepére már 
csak a Sportklub–Triumf találkozó 
szerepelt. Ez azonban elmaradt.

Nagy Béla, a Csíkszeredai Sport-
klub női csapatának edzője: „A 
bajnokság előtti kötelező koronaví-
rusteszteket a szakszövetség fi zette 
volna ki, de a lányok úgy döntöttek, 
hogy nem végeznek tesztet, ezért 
a mérkőzés elmaradt. Bár a csapat 
minden tagja egészséges, tünet-
mentes, nem vállalták a tesztelést. 
A lányok féltik a munkahelyüket és 
családtagjaikat, hiszen ha véletlenül 
valakinek pozitív lett volna a tesztje, 

akkor karanténba kellett volna vo-
nulniuk, és családtagjaikra is ugyan-
ez várt volna. Senkit sem kötelezhe-
tünk a tesztek elvégzésére, a csíki 
női csapat a szó szoros értelmében 
amatőr, nincs semmilyen szerződé-
sük a klubbal, nem kapnak egyetlen 
lejt sem azért, mert hokiznak Csík-
szereda színeiben.”

Kupagyőztes rókalányok

A Dunaújvárosi Angels Női Jégkorong 
Sportegyesület megalakulásának 20. 

évfordulóját ünnepelte az Angels 
Cup megrendezésével, ahol a gyer-
gyószentmiklósiak is részt vehettek: 
a házigazdák mellett a KMH Buda-
pest és a Hatvani Gigászok voltak a 
székely lányok ellenfelei. A gyergyói-
ak két mérkőzésüket nagy különb-
séggel, a harmadikat pedig nagy csa-
tában nyerték meg, és elhódították 
az első helyért járó trófeát. „Nagyon 
színvonalas tornán vehettünk részt, 
ahol mindegyik találkozón alaposan 
oda kellett tennünk magunkat. Az el-
ső két találkozó eredménye talán azt 

mutatja, hogy nagyon sima volt, de 
ez csalóka, igenis keményen meg kel-
lett dolgoznunk a sikerért” – mondta 
el Laczkó Levente, a Fox Hockey ve-
zetője.

Eredmények: Gyergyószent-
miklósi Fox–KMH Budapest 8–1, 
a győztes csapat gólszerzői Szeke-
res Edit 5, Fehér Nikolett 2 és Máthé 
Blanka; Gyergyói Fox–Hatvani 
Gigászok 11–2, az erdélyi csapat 
gólszerzői Szekeres Edit 5, Fehér 
Nikolett és Bende Júlia 2–2, Bálint 
Anna Regina és Sütő Örsi; Gyergyói 

Fox–Dunaújvárosi Angels 4–2, a 
győztes csapat gólszerzői Szekeres 
Edit 2, Fehér Orsolya és Bende Júlia 
voltak. A torna legjobb játékosának 
járó díjat a 12 gólos Szekeres Edit ve-
hette át.

H I R D E T É S

B uborékban, a brassópojánai 
Nagykőhavas (Piatra Mare) szál-

loda konferenciatermében rendez-
ték meg az U16-os országos egyéni 
cselgáncsbajnokságot, amelyen a 
székelyföldi sportolók nyolc érmet 
szereztek.

Arany- és ezüstéremmel büszkél-
kedhet a Csíkszeredai ISK szentegy-
házi csoportja, Dániel Albert edző 
tanítványai közül Székely Botond (55 
kg-os súlycsoport) a dobogó legma-

gasabb fokára állhatott, Miklós Hu-
nor (66 kg) pedig ezüstérmes lett. A 
Csíkszeredai ISK csíkszentdomokosi 
csoportjából Márton Adolf (60 kg) 
remekelt, Szőcs László edző tanítvá-
nya ezüstérmes lett.

Négy bronzérmet és egy ötödik 
helyezést szereztek a Csíkszeredai 
Sportklub színeiben indult fi atal 
dzsúdósok, András Janka (48 kg), 
Ladó Ákos (55 kg), Deák Roland (66 
kg) és Héjja Márton (73 kg) harmadik 

lett, Dánél Angyalka (70 kg) pedig az 
ötödik helyen végzett. A Sportklub 
korosztályos cselgáncsozóit Dánél 
Sándor, Papp Flórián és Sinka Sza-
bolcs edzők készítették fel.

Kiválóan szerepelt Balogh Hanna, 
a Kézdivásárhelyi Nagy Mózes ISK 
versenyzője, aki a 63 kg-os súlycso-
portban lépett tatamira, és minden 
mérkőzését megnyerve aranyérmes 
lett. A felső-háromszéki sportolót Ve-
res László edző készítette fel. (D. L.)

S zász Kincső (fotón), a csíkszere-
dai Transylvania Tenis & Squash 

Sportklub versenyzője nyerte a Ko-
lozsváron megrendezett romániai 
nyílt fallabdaverseny női viadalát.

Kolozsváron, a Romanian Open 
Squash elnevezésű viadalon Szász 
Kincső a csoportmérkőzéseken előbb 
Alexandra Ghiorghişort (11:5, 11:1, 
11:1), majd Ioana Hazsdát (11:1, 11:4, 

11:3) győzte le, az elődöntőben Szász 
Nicoleta Ştefan ellen nyert (11:7, 11:7, 
11:6), a döntőben pedig szoros mecs-
csen Andreea Ghiorghişor (Remat 
Călăraşi) felett diadalmaskodott 
12:10, 13:15, 12:10, 11:6 arányban.

A férfi ak versenyén Radu Pena 
(Bukaresti ACS Infi nity) végzett az 
első helyen.

Dobos László

Elnapolták a női jégkorongos rajtot
A csíkiak nem teszteltek, a gyergyóiak Magyarországon vendégszerepeltek

14.00 Tenisz, ATP-világbajnokság, Nadal–Thiem (Eurosport 2)
19.45 Kézilabda, férfi Európa Liga, GOG–Rhein-Neckar Löwen (Digi 2)
20.00 Jégkorong, Erste Liga, UTE–DEAC (M4 Sport)
20.00 Tenisz, ATP-világbajnokság, Cicipasz–Rublev (Eurosport 2)
20.30 Labdarúgás, U21-es Eb-selejtező, Románia–Dánia (Pro X)
21.45 Kézilabda, férfi Európa Liga, Sporting Lisszabon–Füchse Berlin 
          (Digi 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  

A gyergyói női hokicsapat 
már meccseket játszott. 
Lépéselőnyben vannak a hazai 
ellenfelekkel szemben

▴  FORRÁS: FOX HOCKEY

Nyolc székely érem a dzsúdóbajnokságról

Csíki lány sikere Románia squash-versenyén

▴  FOTÓ: VERES NÁNDOR




