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AZ ERSTE LIGA ÁLLÁSA
  1. FTC-Telekom 3017634 130–8966
  2. Brassói Corona 2 5 1 5 3 4 395–6055
  3. MAC HKB Újbuda 3113549 122–9453
  4. Újpesti TE 2913448 119–10251
  5. Debreceni EAC 32143312 107–9451
  6. Csíkszeredai Sportklub 2414226 120–8348
  7. Gyergyói HK 2910298 70–8443
  8. Opten Vasas HC 3071319 84–11526
  9. Fehérvári Titánok 2844317 73–12623
10. Dunaújvárosi Acélbikák 3016122 79–15216

 » RÖVIDEN

A Dinamo tizenegyessel nyert
az UTA otthonában
Az Aradi UTA–Bukaresti Dinamo 
összecsapás 7. percében megítélt, 
és értékesített büntető elégséges 
volt a három pont megszerzésére a 
vendégek számára a labdarúgó-Li-
ga 1 20. fordulójának vasárnap 
esti meccsén. Egy lecsorgó labda a 
hazaiak védőjének kezére esett, a 
megítélt büntetőt Sorescu maga-
biztosan értékesítette, így gyorsan 
megszerezte a vezetést a fővárosi 
gárda. A találatot követően jobbára 
a mezőnyben zajlott a játék, egy-
egy helyzetet alakítottak ki a felek. 
A második játékrészben is hasonló 
volt a képlet. Az UTA két ízben is 
közel állt az egyenlítéshez, mind-
kétszer közelről elhibázták a kaput, 
és egy tizenegyesgyanús helyzet-
ben sem kaptak kedvező ítéletet. 
Az aradiak immár hat mérkőzés 
óta nyeretlenek a Neuman Ferenc 
Stadionban, a parrtiumiak csapata 
a Liga 1 hazai pályán legrosszabbul 
teljesítő együttese. Az UTA jelenleg 
a 11. a rangsorban, a Dinamo a 9. 
helyen áll.

A csapat támadója lett
a Poli Iași edzője
A 36 éves támadó, Andrei Cristea 
vette át a labdarúgó-Liga 1-ben 
sereghajtó Poli Iași csapatának 
szakmai irányítását. Andrei Cristea 
az elmúlt években a moldvai 
csapat legmeghatározóbb játéko-
sának számított, góljaival nagyban 
hozzásegítette az együttest céljai 
eléréséhez. A román élvonalban az 
egyik legtapasztaltabb labdarúgó-
nak tekinthető, több mint négyszáz 
mérkőzésen lépett pályára, és 114 
gólt szerzett. Cristea a csapatot 
a szezon elejétől irányító Daniel 
Pancut váltja a kispadon, és ma 20 
órától mutatkozik be vezetőedző-
ként, amikor az Poli az U Craiovát 
fogadja, amely szintén menesztette 
edzőjét, Corneliu Papurát.

Magyar részvétel a nyári olimpián
Szűk fél évvel a tokiói olimpia 
tervezett rajtja előtt a klasz-
szikus csapatsportágak közül 
férfi  és női vízilabdában biztos 
a magyar részvétel. Bekerülhet 
még az ötkarikás mezőnybe a 
női kézilabda-válogatott, illetve 
van még lehetősége ugyanerre 
3 × 3-as kosárlabdában a férfi - és 
a női csapatnak is. Hagyományos 
kosárlabdában, labdarúgásban, 
röplabdában, strandröplabdában, 
gyeplabdában, rögbiben, base-
ballban és soft ballban nem lesz 
magyar együttes. Ugyanakkor 13 
sportágban – asztaliteniszben, 
atlétikában, birkózásban, kajak-ke-
nuban, országúti kerékpárban, 
ökölvívásban, öttusában, sportlö-
vészetben, tornában, medencés és 
nyílt vízi úszásban, vitorlázásban, 
vívásban és vízilabdában – már fi x 
kvótákkal, kvótásokkal rendelkezik 
Magyarország, további kettőben 
– cselgáncsban és triatlonban – 
pedig biztosan lesz magyar induló 
a kvalifi kációs időszak zárultával. 
A magyarok jelenleg 96 indulási 
hellyel rendelkeznek. A Magyar 
Olimpiai Bizottság várakozása nem 
változott az olimpia halasztásával: 
13 magyar érmet remél a nyári 
játékokon, amelyen 150-160 fős 
csapattal számol. 

A három erdélyi hokicsapat 
közül csak egyik örülhetett 
az Erste Liga vasárnapi já-
téknapján. A Sportklubnak 
negyedik nekifutásra sike-
rült legyőznie a Debrecent. 
A Gyergyó története során 
először játszott gól nélküli 
döntetlent, a hosszabbí-
tást a vendég Opten Vasas 
nyerte. A Brassó meglepe-
tésre alulmaradt a MAC-cal 
szemben.

 » MUNKATÁRSAINKTÓL

N agyot küzdött vasárnap este 
a Csíkszeredai Sportklub: 
iramos, jó színvonalú mér-

kőzésen hátrányból fordítva gyűrte 
le hazai pályán a Debreceni EAC 
együttesét a jégkorong-Erste Ligá-
ban. Ebben a szezonban negyedik 
alkalommal játszott egymás elle-
ni a két csapat, az első hármat a 
hajdúsági gárda nyerte. Október 
elején 6-3-ra kaptak ki Beczéék 
Debrecenben, utána a koronaví-
rus-karanténból visszatérve hazai 
pályán 5-2-es vereséget szenvedtek, 
január 23-án pedig Debrecenben a 
házigazdák 4-3-ra győzték le a csí-
kiakat. Vasárnap este kiegyensú-
lyozott játékot hozott az első húsz 
perc az üresen tátongó Vákár Lajos 
Műjégpályán. A debreceniek lőtték 
az első gólt. A következő csíki tá-
madásnál Láday bombája eltalálta 
a felső kapuvasat, majd a 9. perc-
ben egy szép Sportklub-támadás 

AZ ERDÉLYI CSAPATOK KÖZÜL A GYERGYÓ ÉS A BRASSÓ IS ALULMARADT AZ ERSTE LIGÁBAN

Csak a Sportklub örülhetett

 » A Gyergyói 
Hoki Klub törté-
netében először 
fordult elő, hogy 
egy meccsén 
hatvan perc alatt 
egyetlen gól sem 
esett. A hosszab-
bításban viszont 
a vendég Opten 
Vasas betalált. 

végén Becze közelről kiegyenlített. 
A csapatok felváltva támadtak, a 
15. percen pedig egy három a kettő 
elleni támadás végén a székelyföldi 
kék-fehérek átvették a vezetést, a ki-
pattanó korongot Combs közelről a 
hálóba lőtte. Uralta a középső játék-
részt a Sportklub, a második harmad 
egyetlen találata egy gyönyörű kom-
bináció végén Láday nevéhez fűző-
dik, aki védhetetlen gólt lőtt Hetényi 
kapus füle mellé a bal felsőbe. Töb-
bet támadtak az utolsó játékrészben 
a debreceniek, a hazaiak hősiesen 
védekeztek, de az 53. percben koron-
got veszítettek saját harmadukban, 
ezt pedig Berta góllal büntette (3-2). 
„Fontos volt számunkra, hogy önbi-
zalmat szerezzünk a Debrecen ellen, 
hiszen ebben a szezonban még nem 
sikerült legyőznünk ellenfelünket. 
Ismét megmutatta a csapat, hogy 
miben erős. Az első góljukra kettő-
vel tudtunk válaszolni, és végül ha 
nehezen is, de megtaláltuk a mód-
ját, hogy hogyan győzzünk. Rövi-
debb kispaddal játszottunk, várjuk 
vissza a sérülteket” – értékelt Jason 
Morgan, a Sportklub vezetőedzője.

A másik székelyföldi együttes, a 
Gyergyói Hoki Klub történetében 

először fordult elő, hogy egy mecs-
csén hatvan perc alatt egyetlen 
gól sem esett. A hosszabbításban 
viszont a vendég Opten Vasas be-
talált, így a vendégek két ponttal 
távozhattak Gyergyószentmiklósról, 
miután négyet Csíkszeredában is 
begyűjtöttek. „Hasonló koreográfi -
ája volt ennek a meccsnek a deb-
recenihez, ahol mi nyertünk 1-0-ra 
hosszabbítás után. Több helyzetünk 
volt, kapuvasat is lőttünk, és szólót 
is kihagytunk, a befejezések pontos-
ságával volt gondunk ezen a mecs-
csen, úgy érzem a befejezéseknél 
hiányzott a játékosokból a mentális 
élesség. Tudjuk, hol tévedtünk, tud-
juk miben kell fejlődnünk, dolgo-
zunk tovább” – nyilatkozta Szilasy 
Zoltán, a Gyergyói HK vezetőedzője.

A vasárnapi játéknap táblázat 
szerinti rangadóját a brassói jégcsar-
nokban játszották. A Brassói Corona 
jó formában várta a MAC HKB elleni 
összecsapást: Dave MacQueen ho-
kisai ötmeccses győzelmi sorozatnál 
tartottak az Erste Ligában, miközben 
Kangyal Balázs játékosai az utóbbi 
napokban nem tudtak pontot sze-
rezni az erdélyi túra székelyföldi 
állomásain. Az újbudaiak azonban 
összekapták magukat a túra végére, 
és kisebb meglepetésre megszakítot-
ták a kék-sárgák jó sorozatát 4-3-as 
sikerükkel. „A MAC jó csapat tech-
nikás, gyors játékosokkal, az első 
két harmadban megnyertek minden 
csatát. Jobbak voltak nálunk, és még 
ha az utolsó harmadra fel is ébred-
tünk, ez nem volt elég. Azt kaptuk, 
amit érdemeltünk. Nincs vége a vi-
lágnak, folytatjuk a következő mecs-
csel” – jelentette ki Dave MacQueen, 
a Brassói Corona trénere.

 » KRÓNIKA

Dánia férfi  kézilabda-válogatott-
ja megvédte világbajnoki címét, 

miután 26-24-re legyőzte Svédorszá-
got az egyiptomi torna vasárnapi 
döntőjében, Kairóban. A 17. percben 
alakult ki először kétgólos különbség 
a csapatok között, ekkor az olimpiai 
bajnok dánok vezettek 8-6-ra. Ké-
sőbb a svédek egy 3-0-s sorozattal 
fordítottak, ám a szünetben ismét 
döntetlen volt az állás. Mindkét csa-
pat rendkívül összeszedetten és fel-
készülten játszott a második felvonás 
elején is, majd a dánok egy 5-1-es szé-
riával elléptek, és a 49. percben elő-
ször volt három találat az előnyük. 
Niklas Landin védéseire alapozva 
a címvédő a hajrában sem engedte 
ki kezéből az előnyt, és veretlenül 
nyerte meg a tornát. A dánok ötödik 
alkalommal játszhattak vb-döntőt, 
és három vereség után már a másodi-
kat nyerték meg. A svédek 2001 után 
kerültek ismét vb-döntőbe, ez volt 
a nyolcadik fi náléjuk, négyet meg-
nyertek – legutóbb 1999-ben éppen 
Egyiptomban – és négyet elveszí-
tettek. Most Spanyolország szerezte 
meg a vb-bronzérmet, miután 35-29-
re legyőzte Franciaországot. Magyar-

ország az ötödik helyen zárt. A torna 
álomcsapatába nem került magyar 
játékos, a vb legjobbjának a dán Mik-
kel Hansent választották. „Mindig 
büszkeséggel tölt el, amikor fontos 
szerepet töltök be a nemzeti csapat 
sikerében. Amikor a hazádat képvi-
selheted ilyen időszakban, amikor 

sokan munkába sem mehetnek... Így 
még többet jelent itt lenni, és ilyen 
sikert elérni” – mondta a döntő után 
Hansen, aki a koronavírus-járvány 
– és azon terv, miszerint nézők is le-
hetnek a mérkőzéseken – miatt soká-
ig kétségek között volt, hogy csatla-
kozzon-e egyáltalán a válogatotthoz.

Dánia megvédte vb-címét a skandináv kézidöntőben

 » A torna álom-
csapatába nem 
került magyar 
játékos, a vb leg-
jobbjának a dán 
Mikkel Hansent 
választották.

A legjobbak. Mikkel Hansen, a világbajnokság legértékesebb játékosa a serleggel
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