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H I R D E T É S

A Kiel lett a BL-győztes, negyedik a Veszprém
Meglepetésre a THW Kiel nyerte a férfi kézilabda Bajnokok Ligája dön-
tőjét, miután a kedd esti fináléban szinte végig vezetve legyőzte az FC 
Barcelonát. A katalánok csupán egyszer, 3–2-nél vezettek a fináléban, 
azután csak az eredmény után futottak. A bronzmeccsen hiába kezdett 
nagyon jól a Telekom Veszprém, a PSG hamar rendezte sorait, átvette 
a mérkőzés irányítását, a magyar csapat pedig nem tudott felzárkózni, 
így be kellett érnie a negyedik hellyel. A francia együttes 2016 és 2018 
után harmadik alkalommal nyert bronzérmet a BL-ben. A Veszprém 
harmadszor játszott a harmadik helyért Kölnben, 2014-ben kikapott 
a Barcelonától, amelyet 2017-ben legyőzött. Férfi kézilabda Bajnokok 
Ligája, döntő: THW Kiel–Barcelona 33–28 (19–16). A 3. helyért: Paris 

Saint-Germain–Telekom Veszprém 31–26 (14–11).

Elkezdődött a Négysáncverseny
Karl Geiger nyerte a síugrók 69. Négysáncversenyének első, oberstdorfi 
állomását. A néhány héttel ezelőtti sírepülő-világbajnokságon aranyér-
met szerzett német versenyző az első sorozat után is az élen állt 127 mé-
teres ugrásával, éllovas pozícióját pedig megőrizte azzal, hogy másod-
jára 136,5 méterre repült. Geiger azt a Kamil Stochot előzte meg, akinek 
indulása a többi lengyel síugróhoz hasonlóan csak néhány órával a rajt 
előtt derült ki. Harmadikként a norvég Marius Lindvik zárt. A vk-sorozatba 
tartozó esemény az új év első napján Garmisch-Partenkirchenben foly-
tatódik. Ezután a mezőny átköltözik Ausztriába: vasárnap Innsbruckban, 
három nappal később pedig Bischofshofenben ugranak a versenyzők.

Világkupáznak az alpesi sízők
Pályafutása első futamgyőzelmét aratta az amerikai Ryan Cochran-
Sieg le a férfi alpesi sízők világkupa-sorozatának szuperóriás-műlesik-
ló versenyén Bormióban. A 28 éves síző a szuper-G-ben világbajnoki 
ezüstérmes osztrák Vincent Kriechmayrt is maga mögé utasította, ő 
79 századmásodperces hátránnyal lett második. A dobogóra még a 
norvég Adrian Smiseth Sejersted állhatott fel. A nők számára az auszt-
riai Semmeringben műlesikló futamot rendeztek, ahol a győzelmet a 
svájci Michelle Gisin szerezte meg az osztrák Katharina Liensberger és 
az amerikai Mikaela Shiffrin előtt. Az összetett világkupában vezető 
szlovák Petra Vlhová éppen lemaradt a dobogóról.

• RÖVIDEN 

• Két csíkszeredai összecsapás után két gyer-
gyói találkozóval folytatódnak a Csíkszeredai 
Sportklub–Gyergyói HK rangadók a jégkorong 
Erste Ligában. A mérkőzések beszámítanak a 
román bajnokságba is.

D O B O S  L Á S Z L Ó

V asárnap és hétfőn, január 
3-án és 4-én Gyergyószent-
miklóson lép jégre a két leg-

jobb székelyföldi hokicsapat, sajnos 
ezeket a találkozókat is nézők nélkül 
rendezik, a meccseket csak inter-
neten lehet követni. Január 7-étől 
kéthetes magyarországi turné vár 
az erdélyi csapatokra: január 21-éig 
– ha a járvány közbe nem szól – két-
naponta lesz meccsük a romániai 
együtteseknek Magyarországon.

Csíki sikerrel zárult az első szé-
kely rangadó a 2020–2021-es jégko-
rong Erste Ligában. A Csíkszeredai 
Sportklub kedden este hazai jégen, 
üres lelátók előtt 6–3-ra győzött a 
Gyergyói HK ellen. A csapatok az 
első két játékrészben felváltva vezet-
tek, a harmadik harmadban azon-
ban a vendégek már nem tudtak vá-
laszolni a csíki találatokra.

Erste Liga, alapszakasz: Csík-
szeredai Sportklub–Gyergyói HK 
6–3 (1–1, 3–2, 2–0), gólszerzők Becze 
Tihamér 4, Judd Riley Blackwater 2, 
illetve Tero Koskiranta, David Basa-
raba és Shaw St. Amant Quellette. 
A második Sportklub–Gyergyói HK 
összecsapás, illetve a Dunaújváros–
Újpest és a Vasas–Ferencváros talál-
kozó lapzárta után fejeződött be.

A további program: pénteken 19 
órától Újpest–Debrecen, 19.30-tól 
Titánok–Dunaújváros; vasárnap 
17.30-tól Ferencváros–MAC, 18.30-tól 
Gyergyói HK–Csíkszeredai Sport-
klub, 18.40-től Vasas–Újpest, 19.30-
tól Debrecen–Dunaújváros; hétfőn 
18.30-tól Gyergyói HK–Csíkszeredai 
Sportklub.

Mestermérleg

Jason Morgan, a Csíkszeredai 
Sportklub vezetőedzője:  „Az el-
ső harmad nagyobb részét uralni 
tudtuk, de lehetőséget adtunk az 

ellenfélnek is, és jött az egyenlítés. 
A második játékrészben a GYHK két 
emberelőnyös szituációt is gólra vál-
tott, de szerencsére mi hármat is tud-
tunk ütni. Az első sorunk jól termel-
te a pontokat, de a kapusunk is kitett 
magáért, főleg az utolsó harmadban. 
A győzelem kulcsát a mélységi pasz-

szokban láttam, ugyanakkor a ko-
rongot is sokáig bent tudtuk tartani 
az ellenfél harmadában.”

Szilassy Zoltán, a GYHK ve-
zetőedzője: „Bosszantó módon 
kaptunk ki. Meg volt az esélyünk, 
hogy a három pontot elvigyük, de a 
kritikus pillanatokban nem voltunk 

elég tökösek a saját harmadunkban. 
Próbáltunk feljebb jönni 5–3-nál, de 
sokat voltunk emberhátrányban, így 
nem maradt támadóidőnk a végére. 
A lőtt gólok számával nincs prob-
lémám, ellenben a védekező játé-
kunknak is hatvan percet kellene 
tartania.”

Hokimeccsekkel kezdődik az új év
Gyergyószentmiklós lesz a házigazdája 2021 első romániai jégkorongmérkőzésének

Látványos, gólokban gazdag 
összecsapással kezdődött 
a négymérkőzéses 
Sportklub–Gyergyói HK sorozat

▾  FOTÓ: PINTI  ATTILA 

M ásodik december végi mérkő-
zésén is vereséget szenvedett a 

tartalékosan kiálló VSK Csíkszereda 
a férfi  kosárlabda-bajnokság alap-
szakaszában. Lászlófy Botond edző 
tanítványai tegnap délután 33 pon-
tos vereséget szenvedtek a bajnoki 
címre pályázó kolozsvári gárdától 
a foksányi buborékban. Sérülések 
miatt a VSK Csíkszereda nem szá-
míthatott két idegenlégiósára, a lit-
vániai Dainius Chatkeviciusra és az 
észtországi Rait-Riivo Laanera.

Férfi  kosárlabda-bajnokság, 
alapszakasz, 7. forduló: Kolozs-
vári U-BT–VSK Csíkszereda 103:70

(33:20, 27:18, 26:17, 17:15). A győztes 
csapat legeredményesebb játékosa a 
litván Donatas Tarolis volt 20 pont-
tal. A csíkiak pontszerzői: Miles 
Anthony Bowman Jr. 18 pont (ebből 
három 3 pontos), Emanuel Mckoy 
Shepherd 16 (2x3), Vlad Corpodean 
15 (1x3), Matevz Magusar 7, Octavi-
an Șerbănescu 5 (1x3), Raul Olariu 
4, Zerkula Zoltán 3 (1x3), Lokodi 
Mátyás 2. Játszott még: Adrian Mo-
vileanu.

A 14 csapatos élvonalbeli férfi  
bajnokságban részt vesz még a 
Nagyszebeni BC CSU, az FC Argeș 
Pitești, a CSM Focșani, Bukaresti 

Steaua, a Nagyváradi CSM CSU, a 
Galaci CSM, a CSM Târgu Jiu, a CSO 
Voluntari, a Temesvári SCM, a Buka-
resti Dinamo, az SCMU Craiova és a 
Konstancai Neptun csapata.

A csíkiak január 6-án és 7-én 
Craiován szerepelnek, az olténiai 
kiszálláson a Craiova és a Dinamo 
lesz a VSK Csíkszereda ellenfele. Ezt 
követően január 14-én és 15-én, vala-
mint 21-én és 22-én hazai környezet-
ben, az Erőss Zsolt Arénában folyta-
tódik a székelyföldi gárda számára a 
romániai élvonalbeli férfi  kosárlab-
da-bajnokság alapszakasza.

D. L.

Harminchárom pontos csíki vereség




