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• A Csíkszeredai Sportklub ma második meccs-
labdáját használhatja ki, és a Brassói Corona 
is egy győzelemre került a jégkorong Erste Liga 
döntőjétől. A párharcok hatodik mérkőzéseit 
Csíkszeredában, illetve Debrecenben rendezik.

GERGELY IMRE

A Ferencváros szépített, a 
Brassó pedig előnyt szer-
zett a jégkorong Erste Liga 

elődöntőjének ötödik mérkőzésein 
kedden este, így mindkét ágon to-
vább zajlik a küzdelem a döntőért. 
Mivel a Corona–DEAC csata négy 
meccs után döntetlenre állt, eleve 
tudni lehetett, hogy legalább hat 
meccsre lesz szükség a továbbjutás 
eldöntésére, viszont a Csíkszeredai 
Sportklub–FTC-Telekom csata akár 
le is zárulhatott volna kedden. Erre 
a második harmad végén még min-
den esélyük meg is volt a kék-fehé-
reknek, hiszen Taratuhin a 40. perc-
ben saját harmadából indulva remek 
cselek után szólóból lőtt nagy gólt 
és előnyhöz juttatta csapatát. A ve-
zetés azonban csak a szünet végéig 
tartott, a harmadik játékrész legele-
jén Somogyi egyenlített is.

A 48. percben pedig fordítottak 
a zöld-fehérek. Egy ellentámadás 
során 4 a 2 ellen jött lendületből a 
Fradi, a lövés még kipattant, de a 
korong a hazaiaknál maradt, és a 
kapu előtt egyedül maradt Hegyi 

számára formalitás volt az üres ka-
puba lőni.

A Ferencváros végül üres kapus 
góllal győzött, és ezzel megúsz-
ta a kiesést. A Sportklubnak még 
két „meccslabdája” van, de ha ma 

a Vákár Lajos Műjégpályán 18.30-
kor kezdődő mérkőzésen megszerzi 
negyedik győzelmet, máris bejut a 
döntőbe. Amennyiben az FTC-Tele-
kom egyenlítene, akkor szombaton a 
Tüskecsarnokban derül ki a döntős 
kiléte. 

Fodor Szabolcs, az FTC-Telekom 
vezetőedzője a mérkőzés után úgy 
értékelt, hogy csapata hatvan per-
cen át nagyon keményen dolgozott, 
az első két harmadban is megvoltak 
a helyzeteik, az utolsó játékrészben 
a gólok is megszülettek. „Aki fi gye-

lemmel kísérte az utóbbi három sze-
zonban nyújtott teljesítményünket, 
az láthatta, hogy amikor egy meccs 
igazán fontos, olyankor nagyon jó 
játékkal tudunk előrukkolni” – fo-
galmazott Fodor.

A rendező FTC-Telekom tájékoz-
tatása szerint „a Csíkszeredai Sport-
klub edzőpárosának és szakmai 
stábjának egyetlen tagja sem állt 
sem az M4 Sport, sem a FradiMédia 
rendelkezésére a találkozót követő-
en”, továbbá nekünk sem sikerült 
elérnünk őket.

Egygólos meccset nyert 
a Brassó

A Brassói Corona hazai pályán tudta 
megszerezni a Debreceni EAC elleni 
elődöntő harmadik győzelmét. Ezt 
azért érdemes megjegyezni, mert az 
előző négy találkozót rendre az ide-
genben játszó csapatok nyerték. A 
kedd esti mérkőzésen egyértelműen 
a védekezés volt az elsőrendű szem-
pont mindkét csapatnak, és a ho-
kiban nagy ritkaságnak számító 0–0 
állt az eredményjelzőn 60 perc után. 
A ráadás 5. percében azonban Bori-
szenko gólja eldöntötte a mérkőzést. 
A Corona a Sportklubhoz hasonlóan 
egy győzelemre áll a döntőbe jutástól.

„Bár nem sikerült olyan egysze-
rűen játszanunk, ahogy akartunk, 
de ilyen egy igazi rájátszásmeccs. 
Hiba nélkül teljesítettünk. A DEAC-
nak is jó meccse volt, mindkét kapus 
remekelt, egy lövés döntött, és mi 
győztünk, és még egyet kell nyer-
nünk” – nyilatkozta Dave McQueen, 
a Corona vezetőedzője. A párharc ha-
todik mérkőzése ma 19.30-kor kezdő-
dik Debrecenben.

Jégkorong Erste Liga, elődön-
tő. 5. mérkőzés:  FTC-Telekom–
Csíkszeredai Sportklub 3–1 (0–0, 
0–1, 2–0), gólszerzők Somogyi 
(41.), Hegyi (48.), Tóth (59.), illetve 
Taratuhin (40.). A párharc állása 
3–2 a Sportklub javára.  Brassói 
Corona–DEAC 1–0 (0–0, 0–0, 
0–0, 1–0) – hosszabbítás után, 
gólszerző Boriszenko (65.). A pár-
harc állása 3–2 a Corona javára.

A következő szezontól is Jens 
Brandström irányítja a Sapi-

entia U23 együttesét – adta hírül a 
Székelyföldi Jégkorong Akadémia 
honlapja.

A svéd vezetőedző már alá is ír-
ta új szerződését, ami a csapatme-
nedzser Horvát Tamás nyilatkozata 
szerint csupán formaság volt. A csa-
patvezető elmondta, már korábban 
megegyeztek a folytatásról, elége-
dettek a skandináv tréner munká-
jával, a játékosok pedig rengeteget 
fejlődtek az idény során. „Örülünk, 
hogy továbbra is egy olyan szak-

ember áll a Sapi élén, aki segíthet a 
fi úknak megtenni a szükséges lépé-
seket a profi  jégkorong felé vezető 
úton” – tette hozzá Horvát.

Az SZJA közleménye szerint 
Brandström kiválóan beleillik az 
elképzeléseikbe, a maga részéről 
pedig az edző is elmondta, hogy 
nagyon jól érzi magát az akadémiá-
nál. Úgy véli, sokat léptek előre, de 
az igazán nagy fejlődés a második 
évben következhet be, ezért is dön-
tött a szerződéshosszabbítás mellett. 
A svéd edző fő célja, hogy a játéko-
sok sokat tanuljanak a hokiról és a 

profi zmusról, másrészt szeretné, ha 
a csapat egy szinttel feljebb lépne a 
hazai bajnokságban, illetve bejutna 
az Európai Egyetemi Jégkorongliga 
(EUHL) rájátszásába. Utóbbi sorozat 
a járványhelyzet miatt a jelenlegi 
szezonban nem rajtolhatott el.

Jens Brandström tavaly nyáron 
a Hokiklub Budapesttől érkezett a 
Sapientia U23-hoz, vezetésével a 
zöld-fehérek kiegyensúlyozott tel-
jesítményt nyújtottak, a román baj-
nokságban a Sportul Studențesc és 
a Bukaresti Steaua ellen tudtak mér-
kőzéseket nyerni. (Orbán Zsolt)

É rvényesült a papírforma a női 
labdarúgó Román Kupa 3. for-

dulójának székelyföldi rangadóján. 
Az élvonalbeli bajnokság felsőházi 
(1-6. helyek) rájátszásában érdekelt 
Székelyudvarhelyi Vasas Femina 
négy góllal nyert a másodosztályú 
FK Csíkszereda otthonában, és beju-
tott a kupasorozat legjobb 16 csapata 
közé. A mérkőzést az Erőss Zsolt Aré-
na melletti műgyepes pályán ren-
dezték, hideg, szeles időben.

Női labdarúgó Román Kupa, 3. 
forduló: FK Csíkszereda–Székely-
udvarhelyi Vasas Femina 0–4  
(0–0), gólszerzők: Barabási Kin-
ga (56.), Benő Krisztina (66.), Tóth 
Györgyi (78.) és Kiss Anna (85.).  FK 
Csíkszereda: Tankó Réka – Szentes 
Szabina, Péter Kinga, Boér Bíborka, 
Albu Erika, Nyéki Anna, Antal Ani-
ta, Gheorghiță Réka, Szász Ildikó, 
Demény Hajnalka, Bartalis Barbara. 
Cserék: Kristály Franciska (kapus), 

Péter Alexandra, Balogh Nikoletta, 
Kurkó Laura, Abos Bianka, László 
Renáta, Császár Kincső. Vezető-
edző: Albu László. Vasas Femina: 
Sándor Barbara – Bíró Anna Judit, 
Kiss Anna, Geréd Erika, Dakó Kata-
lin, Orbán Aranka, Barabási Kinga, 
Mitri Rita, Benő Krisztina, Simona 
Căldare. Cserék: Kajtár Linda Mária 
(kapus), Tóth Györgyi, Horváth Ani-
ta, Godra Anett, Sinka Petra. Vezető-
edző: Vágó Attila. (Dobos László)

Csíkban jutott tovább a Vasas Femina

SZJA: hosszabbítottak a svéd edzővel

Jöhet a hatodik összecsapás
Jégkorong Erste Liga: mindkét elődöntő összesítése 3–2-re áll

Az utolsó harmadban fordított, így életben 
tartotta továbbjutási esélyeit a Fradi
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11.10 Műkorcsolya és jégtánc, világbajnokság, férfi rövidprogram (TVR2)
16.00 Kézilabda, női bajnoki: Bukaresti CSM–Craiova (TVR2)
16.00 Labdarúgás, U21-es Európa-bajnokság, Anglia–Svájc (TVR1)
17.00 Tenisz, WTA-torna, Miami (Digi Sport 2, Digi Sport 4)
17.00 Tenisz, ATP-torna, Miami (Eurosport 2)
19.00 Labdarúgás, U21-es Európa-bajnokság: Oroszország–Izland (TVR2)
19.00 Kosárlabda, férfi Európa Kupa: Reggiana–Nagyvárad (Digi Sport 3)
21.10 Műkorcsolya és jégtánc, világbajnokság, páros rövidprogram (TVR2)
21.45 Labdarúgás, vb-selejtező: Románia–Észak-Macedónia (Pro TV)
21.45 Labdarúgás, vb-selejtező: Magyarország–Lengyelország (M4 Sport)
22.00 Labdarúgás, U21-es Európa-bajnokság: Franciaország–Dánia (TVR1)
22.00 Labdarúgás, U21-es Európa-bajnokság: 
           Portugália–Horvátország (TVR2)

• 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  

Ansu Fati a legnagyobb tinitehetség
2021-ben az FC Barcelona támadója, Ansu Fati érdemelte ki a Goal NxGn 
díját, amit évente kap meg a világ legtehetségesebbnek ítélt 19 éves 
vagy annál fiatalabb labdarúgója. A 2002. január 1-jén vagy azután 

született 50 legjobb fiatal labdarúgóra a Goal különböző országokban 
dolgozó 62 főszerkesztője szavazott. A jelenleg sérüléssel küszködő 18 
éves támadó a tavalyi második hely után zárt most az élen. A legjobb 
10 fiatal játékos: 1. Ansu Fati (Barcelona, spanyol, támadó középpá-
lyás/szélső/csatár), 2. Eduardo Camavinga (Rennes, francia, védekező 
középpályás), 3. Gio Reyna (Dortmund, amerikai, támadó középpályás), 
4. Pedri (Barcelona, spanyol, támadó középpályás), 5. Jude Bellingham 
(Dortmund, angol, középpályás), 6. Florian Wirtz (Leverkusen, német, 
támadó középpályás), 7. Ryan Gravenberch (Ajax, holland, középpá-
lyás), 8. Jamal Musiala (Bayern München, német, támadó középpályás), 
9. Mohamed Ihattaren (PSV Eindhoven, holland, támadó középpályás), 
10. Reinier (Real Madrid, brazil, támadó középpályás).
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