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• A csíkszeredai jégkorong 90. születésnapján a gyergyóiak ünnepelhet-
tek. A Gyergyói Hoki Klub az év második székely rangadóját is megnyerte, 
ezúttal rendes játékidőben. Az erdélyi csapatokra most hosszú magyaror-
szági túra vár.

GERGELY IMRE

S zinaján 1931. január 4-én a 
bukaresti Román Tenis Club 
(TCR) meghívására barátsá-

gos találkozón lépett jégre a Csík-
szeredai Korcsolya Egylet. Mint a 
szervezők kiemelték: erre a dátum-
ra a csíki és egyben a székelyföldi 
jégkorong alapítási dátumaként 
tekintenek. A sporttörténeti jelentő-
ségű eseményen Dóczy János kapus, 
Löffl  er Aurél, Schmidt Béla hátvé-
dek, Vákár Lajos, Czáka István, 
György Antal csatárok, valamint 
Császár Jenő és Sprencz György cse-
rejátékosok alkották azt a csapatot, 
amely először képviselte Csíksze-
redát egy jégkorongmérkőzésen. A 
csapatvezetők Dóczy András és Ba-
logh János voltak. A legelső, egyéb-
ként idegenbeli találkozó dátumát 
sokáig bizonytalanság övezte: az 

1929. január 6-ai dátum tartotta 
magát hosszú ideig a köztudatban, 
azonban korabeli sajtóközlések azt 
bizonyítják, hogy a két évvel későb-
bi időpont a helytálló a szinajai ösz-
szecsapás tekintetében. Az ünnepi 
napon a két gárda játékosai a kezdés 
előtt egy közös képre álltak össze, és 
„Voltunk, vagyunk, leszünk” felira-
tú molinót feszítettek ki. 

A GYHK hétfőn este a harmadik 
harmad elején már 3–0-ra vezetett, 
a Sportklub azonban szépíteni tu-
dott, az 56. percben 3–2-t mutatott az 
eredményjelző. A mérkőzés hajrájá-
ban beszorult a GYHK, benne volt a 
levegőben a Sportklub egyenlítése, 
de Ruczuj továbbra is kitett magáért. 
Jason Morgan vezetőedző lehozta a 
kapust, a kockáztatás nem jött be, 
Troncinsky az üres kapuba küldte a 
korongot, végleg eldöntve a sorban 
negyedik székely rangadó sorsát.

Az egy hét alatt lejátszott négy 
összecsapásból kettőt a Sportklub 

nyert rendes játékidőben, kettőt a 
Gyergyói HK, ebből az egyiket hosz-
szabbításban, azaz hét, illetve öt 
pont a mérlegük, amelyek mind az 
Erste Ligában, mind a romániai baj-
nokságban számítanak.

A székely csapatok a következő 
napokban Magyarországon játsza-
nak, a Sportklubra az őszi vírus-
fertőzések miatt elmaradt meccsek 
pótlásával együtt kilenc idegenbeli 
mérkőzés vár, ezekből az első kettő 
csütörtökön és pénteken a Titánok 
ellen. A GYHK-nak nincsenek el-
maradt találkozói, a Szilassy–Góga 
edzőpáros legénysége a Ferencváros 
vendége lesz csütörtökön.

Mestermérleg

Szilassy Zoltán, a GYHK vezető-
edzője: „A Hargita megyei derbi 
két első meccsén, Csíkszeredában 
nem úgy sikerültek a dolgok, ahogy 
szerettük volna, de ott is megvoltak 

olyan elemek, amikből tudtunk táp-
lálkozni és áthozni a hazai meccsek-
re. Örülünk a két hazai győzelemnek. 
Nagyon fontosak a pontok, mert nem 
mindegy, milyen hangulattal ülünk 
fel a buszra magyarországi hétmecs-
cses túránk felé. A negyedik székely 
rangadón, úgy gondolom, jobbak 
voltunk, mint az ellenfél. Egy szép-
séghiba volt: 3–1-nél megőrültünk 
a padon, hiányzott az a higgadtság, 
ami a meccs nagyon sima megnyeré-
séhez kellett volna, maradt izgalom 
a végére, de hál’istennek az üres ka-
pus gól megoldott mindent. Azért is 
nyugodtak kellett volna maradjunk, 
mert parádés kapus, Ruczuj Gellért 
van mögöttünk, és így volt ez ma 
is, nagy tartást adott nekünk. Úgy 
gondolom, jobbak voltunk, mint az 
ellenfél, megérdemeltük a 3 pontot.”

Hozó Levente, a Sportklub 
edzője: „Mindent megtettünk, hogy 
pontokat vigyünk el, de ez most saj-
nos nem sikerült. Voltak a játéknak 
olyan pillanatai, amikor dominál-
tunk, de mégis az utolsó mozdula-
tok nem sikerültek, amikor a lényeg 
következett volna, amikor gólt kel-
lett volna ütni, átpattant a korong a 
boton, nem úgy történt, ahogy elter-
veztük. Ma ennyi volt a csapatban, 

a fi úk mindent megtettek, de most a 
pontszerzés nem sikerült. Most egy 
nehéz magyarországi túra követke-
zik, megyünk tovább előre.”

Jégkorong Erste Liga és romá-
niai bajnokság: Gyergyói Hoki 
Klub–Csíkszeredai Sportklub 4–2
(2–0, 0–0, 2–2), gólszerzők Silló 
Arnold 2, Joe Basaraba és Marek 
Tron cinsky, illetve Fodor Csanád és 
Becze Tihamér. Az Opten Vasas HC–
Debreceni EAC és a Dunaújvárosi 
Acélbikák–Ferencváros mérkőzés 
lapzárta után fejeződött be.

A további program

Holnap, csütörtökön:  18.30-tól Fe-
rencváros–Gyergyói HK, 19 órától 
Dunaújváros–Brassó, 19.30-tól Ti-
tánok–Sportklub, 19.40-től Vasas–
MAC. Pénteken: 19 órától Újpest–
Brassó, 19.30-tól Titánok–Sportklub. 
Szombaton: 15.10-től Vasas–Gyer-
gyói HK. Vasárnap: 15.10-től Deb-
recen–Újpest, 17.30-tól Ferencvá-
ros–Dunaújváros. Hétfőn: 19.30-tól 
MAC–Brassó, 19.40-től Vasas–Sport-
klub. Kedden: 19 órától MAC–
Brassó, 19.30-tól Titánok–Gyergyói 
HK. Január 13-án, szerdán: 19 órá-
tól Dunaújváros–Sportklub.

A z autósoknál a katari Nasszer 
al-Attijah volt a leggyorsabb 

a Szaúd-Arábiában zajló Dakar-ra-
li második szakaszán. Mögötte a 
„Mister Dakarként” ismert 13-szo-
ros győztes, Stéphane Peterhansel 
végzett, aki ezzel átvette a vezetést 
a versenyben. A motorosoknál a 
spanyol Juan Barreda Bort nyert, így 
az összetettben is élre állt. Az erdé-
lyi magyar Gyenes Emánuel (KTM) 
29.-ként ért célba, összetettben ezzel 
a 32. helyen áll.

A világ legnehezebbnek tartott 
terepralis viadalának harmadik ver-

senynapján összesen 685 kilométert 
kellett megtennie a mezőnynek, 
ebből 457 kilométer volt a mért sza-
kasz. A mezőny 13 szakaszon össze-
sen 7658 kilométert tesz meg a janu-
ár 15-ei dzsiddai befutóig. 

Dakar-rali, a 2. szakasz ered-
ményei (Bisha–Vadi ad-Davaszir, 
457 km gyorsasági). Autósok:  1. 
al-Attijah, Baumel (katari, francia, 
Toyota) 4 óra 03:14 perc, 2. Peter-
hansel, Boulanger (francia, Mini) 
2:35 perc hátrány, 3. Sainz, Cruz 
(spanyol, Mini) 9:17 p h. Az össze-
tett állása: 1. Peterhansel 7 óra 17:18 

perc, 2. Sainz 6:37 perc hátrány, 3. 
al-Attijah 9:14 p h. Motorosok: 1. 
Juan Barreda Bort (spanyol, Hon-
da) 4 óra 17:56 perc, 2. Ricky Brabec 
(amerikai, Honda) 3:55 p h., 3. Pablo 
Quintanilla (chilei, Husqvarna) 6:02 
p h. Az összetett állása: 1. Barreda 
Bort 8 óra 15:38 perc, 2. Brabec 6:23 
p h., 3. Ross Branch (botswanai, 
Yamaha) 6:37 p h. A Vadi ad-Dava-
szir–Vadi ad-Davaszir (403 km) 3. 
szakasz lapzárta után fejeződött be, 
ma pedig a Vadi ad-Davaszir és Ri-
jád (337 km) közötti 4. szakasz vár 
a mezőnyre.

Kanada–USA döntő volt az U20-asoknál
A kanadai Edmontonban befejeződött az U20-as korosztályú jégko-
rong-világbajnokság. Az elitvébé elődöntőjében a házigazdák 5–0-ra 
verték a finneket, a másik ágon pedig az Egyesült Államok csapata 4–3-
ra győzött Finnország ellen. A helyosztók lapzárta után fejeződtek be.

Craiován vendégszerepelnek a csíki kosarasok
Ezen a héten folytatódik az élvonalbeli férfi kosárlabda-bajnokság 
alapszakasza, a negyedik teremtornákat Nagyszebenben, Craiován 
és Voluntari-on rendezik. A VSK Csíkszereda együttese az olténiai vá-
rosban lép pályára, ma és holnap egyaránt 19.30 órai kezdéssel, előbb 
a házigazda SCMU Craiovával, majd a Bukaresti Dinamóval mérkőzik 
meg, a találkozókat a sportági szövetség YouTube-csatornája élőben 
közvetíti. A torna előtt a székelyföldi gárda mérlege egy győzelem és 
hat vereség.

• RÖVIDEN 

Mister Dakar átvette a vezetést

Gyergyóban maradtak a pontok
Hazai győzelemmel zárul a negyedik székely hokirangadó
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