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A BRASSÓI CORONA ÉS A CSÍKSZEREDAI SPORTKLUB JÁTSSZÁK AZ ERSTE LIGA-DÖNTŐT

Erdélybe kerül a hokiserleg

Gyors továbbjutás. Már az első meccsen eldőlt a továbbjutás

Erdélyi döntő lesz idén a jég-
korong-Erste Ligában, miután 
a legjobb négy között a Brassói 
Corona és a Csíkszeredai 
Sportklub jutottak tovább. Az 
egyik fél negyedik győzelméig 
tartó fi nálé kedden kezdődik a 
barcaságiak pályáján.

 »  KRÓNIKA

A z már bizonyos, hogy Ro-
mániába kerül idén a jégko-
rong-Erste Liga serlege, 2009 

után ugyanis most ismét két erdélyi 
csapat, a Csíkszeredai Sportklub és 
a Brassói Corona jutottak döntőbe a 
határon átívelő, magyar–román baj-
nokságban.

Ismeretes, hogy a legjobb négy 
között a Csíkszeredai Sportklub 
azzal a Ferencvárossal találkozott, 
amelyikkel az elmúlt idényben fi ná-
lét vívott volna, de mivel a korona-
vírus-járvány miatt befagyasztották 
a szezont, játék nélkül, társbaj-
nokként osztoztak az elismerésen. 
Most viszont szoros csatákat vívtak 
egymással, elődöntőjük csak a ha-

todik találkozón dőlt el, amikor is 
a hargitai gárda hosszabbítás után 
4-3-ra nyerve beállította a továbbju-
táshoz szükséges 4-2-es összesítet-
tet. „Nem kezdhettük volna jobban 
a meccset, egy cserében két cso-
dálatos gólt szereztünk. Viszont a 
Fradi nagyon erős csapat, rengeteg 
rutinos és bajnoki tapasztalattal 
rendelkező játékos jégkorongozik 
ott, tudják, hogy ilyen szituációk-
ban mit kell játszani ahhoz, hogy 
győzhessenek. Tudtuk, hogy sosem 
fogják feladni, vissza is jöttek egy 
gólra. Egy óriási kettős előnyben 
szerzett góllal újra kettővel vezet-
tünk. Azt is tudtuk, hogy nem lesz 
vége a végső dudaszó megszóla-
lásáig, ki is egyenlítettek. Aztán a 
ráadásban nagyon jó párosokat si-
került összerakni, akik rengeteget 
veszélyeztettek a vendégek kapuja 
előtt” – értékelt Jason Morgan, a 
Sportklub vezetőedzője.

Elismerésre méltó ugyanakkor a 
Brassói Corona teljesítménye is, hi-
szen az alapszakasz-győztes barca-
sági együttes az első két párharcát 
elbukta a Debrecennel szemben, 
majd sorozatban négyszer nyert a 
továbbjutást jelentő 4-2-es össze-

sítetthez. Utolsó mérkőzését ide-
genben nyerte meg 5-3-ra, ezért 
hét év után játszhat ismét döntőt 
az Erste Ligában. „Kemény mér-
kőzést vívtunk a DEAC ellen. Ami-
kor hátrányba kerültünk, akkor is 
mondtam a játékosoknak, hogy jó 
teljesítményt nyújtanak, és előbb-
utóbb a gólszerzési lehetőségek 
jönni fognak. Amikor 31-re veze-
tett az ellenfél, és már csak bő 10 
perc volt hátra, akkor is igyekez-
tünk nyugodt állapotban tartani a 
srácokat, megerősítve őket, hogy 
rendben vagyunk. A játékosok 
keményen dolgoztak, és tartot-
ták magukat a tervhez. Örülök, 
hogy a következő héten nem kell 
10 órát utaznunk” – mondta Dave 
MacQueen, a Cenk alatti „Farka-
sok” vezetőedzője.

Az első találkozókra egyáltalán 
nem kell utazniuk, hiszen kedden 
hazai pályán kezdik az egyik fél 
negyedik győzelméig tartó döntőt 
a Sportklub ellen. Szerdán ugyan-
csak házigazdák lesznek, majd 
szombaton és vasárnap Csíksze-
redában folytatódik a fi nálé. Szük-
ség esetén április 6-án, 8-án és 10-
én rendeznek még mérkőzéseket.

 » A Brassói 
Corona kedden, 
hazai pályán 
kezdi az egyik 
fél negyedik 
győzelméig tartó 
döntőt a Sport-
klub ellen.
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 » JÓZSA CSONGOR

Hazai pályán vívta ki helyét a férfi  
asztalitenisz-Európa Kupa döntő 

tornájára a Székelyudvarhelyi ISK-
SZAK. A hargitai együttes által szer-
vezett buboréktornán már a szom-
bati mérkőzések minden lényeges 
kérdésre választ adtak, hiszen az 
első meccsen a Libertas Marinkolor 
Dubrovnik, a másodikon pedig az 
ISK-SZAK is legyőzte az ukrán Fortu-
ne Kijevet, így a horvát és az udvar-
helyi együttes továbbjutása biztossá 
vált az A csoportban. A mezőnyt ere-
detileg négy alakulat alkotta volna, 
de a portugál Toledos a koronaví-
rus-járvány miatt visszalépett.

A Fortune ellen jól kezdtek az ud-
varhelyiek, Sebastian Loso és György 
Szilárd egyaránt 3-1-re nyerte a pár-
harcait. Cservik Krisztián közel állt 
ahhoz, hogy lezárja a meccset, de 
aztán kicsúszott kezéből az irányí-
tás, szépítettek az ukránok. Loso 
állt vissza az asztalhoz, a svéd ide-
genlégiós és Viktor Jefi mov a végle-
tekig kiélezett összecsapást vívtak, a 
döntő szettig értek – amely már az új 
szabály szerint zajlott, azaz amelyik 
játékos hat pontot szerez, az nyeri a 
játszmát és a mérkőzést is. Jefi mov 
5-2-re elhúzott, Loso zsinórban négy 
pontot húzott be, ezzel pedig diadal-
maskodott. Ez a siker azt is jelentet-
te, hogy a vasárnap délelőtti, hor-
vátok elleni találkozó kimenetelétől 
függetlenül az ISK-SZAK készülhet a 
májusi döntő tornára.

Dubrovnik és Székelyudvarhely 
játékosai sem úgy tekintettek az egy-
más elleni párharcra, mintha az egy 
barátságos, tét nélküli mérkőzés len-
ne. A hazaiaktól Loso hozta az első 
pontot, majd György Szilárd és Ta-

más Szabolcs is három szettben ma-
radt alul, fordított a horvát csapat. 
Loso ismét egyenlített, így az ötödik 
csatát is le kellett játszani. Úgy tűnt, 
hogy György Szilárd behúzza, a má-
sodik játszmában 7-3-ra vezetett, in-
nen viszont nyerni tudott Simovic. Ez 
a mérkőzés is a szuper szettig nyúlt 
ki, 3-1-gyel indított Szilárd, ám ismét 
megrázta magát a vendégjátékos, így 
a dubrovniki klubé lett a győzelem.

A Székelyudvarhelyi ISK-SZAK eb-
ben az évben is megtette a lépést, 
továbbjutott a következő körbe. A 
járvány miatt ez már a döntő tornát 
jelenti, amelyet május közepén Va-
rasdon rendeznek: nyolc csapat az 
Európa Kupából, hat pedig a Bajno-
kok Ligájából érkezik oda.

„Több mint fél éve készülünk erre 
a tornára, óriási volt a győzni akarás. 

A sors úgy hozta, hogy az ukránok 
elleni találkozó volt a ki-ki meccs, 
ezt pedig nagy szívvel és lélekkel, jó 
játékkal meg tudtuk nyerni. Nagyon 
büszke vagyok a fi úkra. A horvátok 
ellen is megtettek mindent, itt egy-
két labdamenet döntött. A harmadik 
idényünk a nemzetközi porondon, 
ismét ott vagyunk a legjobb nyolc 
gárda között, így szuper évet zárunk” 
– értékelt György István, az udvarhe-
lyiek vezetője, edzője.

Az A csoportban tehát a Székely-
udvarhelyi ISK-SZAK 3-1-re győzte 
le a Fortune Kijev gárdáját, míg a 
Dubrovnik 3-0-ra nyert az ukrán el-
lenféllel szemben. Az udvarhelyiek 
3-2-re kaptak ki a horvátoktól, ezért 
a trióban 3 ponttal a második helyen 
zártak. A Dubrovnik 4 ponttal nyert, 
míg a Kijev nulla ponttal búcsúzott.

Legjobb nyolc közé jutott az ISK-SZAK Európában

 » „A harma-
dik idényünk 
a nemzetközi 
porondon, ismét 
ott vagyunk a 
legjobb nyolc 
gárda között, így 
szuper évet zá-
runk” – értékelt 
György István, 
az udvarhelyiek 
vezetője, edzője.

 » RÖVIDEN

Hetedjére is Tempestini nyerte
a Brassó Ralit
A Simone Tempestini – Sergiu Itu 
páros nyerte hétvégén a román 
ralibajnokság második versenyét, 
az 50. kiírásához érkezett Brassó 
Ralit. A címvédő kolozsvári pilóta 
nagyot harcolt a Brassó Rali sztár-
vendégével, a WRC-2-világbajnok 
Mads Ostberggel, a dán pilótának 
a hatodik gyorsasági szakaszon 
technikai hiba miatt az élről kellett 
feladnia a versenyt. A második 
helyen Bogdan Marișca végzett, 
mindössze hét másodperccel előzte 
meg a harmadik Sebastian Barbut. 
Tempestini zsinórban hetedjére 
nyerte meg a Brassó Ralit. A csík-
szeredai Adrian Teslovan – Cseh 
Vajk Imre páros az összetett tizedik 
helyén végzett, míg kategóriájában 
(RC2N) második lett Dan Gîrtfo-
an – Tudor Mârza mögött. A duó 
először állt rajthoz új autójával, 
egy Mitsubishi Lancer EVO 10-zel. 
Következik a Bukovina Rali április 
16–17-én, a Hargita Ralit május 
7–8-án rendezik.
 
Kétgólos hátrányból állt fel,
kupadöntős az FK Udvarhely
Újabb bravúrt hajtott végre a 
teremlabdarúgó-Román Kupában 
a Futsal Klub Székelyudvarhely: 
tegnap délután kétgólos hátrány-
ból fordítva 3-2-re legyőzte a Dévai 
Autobergamót. Jakab Zoltán fi atal 
tanítványai korábban, mint isme-
retes, az országot a Bajnokok Li-
gájában képviselő Galaci Unitedot 
búcsúztatták a negyeddöntőben. 
A másik elődöntő, a Csíkszeredai 
Imperial Wet–Luceafărul Buzău 
mérkőzés lapzártánk után ért véget.
 
Koronavírus-fertőzések
a műkorcsolya-vb buborékjában
A stockholmi műkorcsolya- és 
jégtánc-világbajnokságon három 
pozitív koronavírusteszt is lett, 
köztük egyre a buborékban, vagyis 
a svédországi verseny zárt rendsze-
rén belül bukkantak rá. Az első két 
esetre a világbajnokság hét eleji 
rajtjánál – az érkezés után, de még 
az akkreditálás előtt – derült fény, 
az újabb, pozitívnak bizonyult 
PCR-tesztet viszont már a hivatalos 
szállodát, továbbá az Ericsson 
Globe arénát és a jégpályát magá-
ban foglaló versenybuborékban 
végezték el. Az MTI beszámolója 
alapján a nemzetközi szövetség 
ezúttal sem nevesített, csak azzal 
a bejelentéssel szolgált, hogy az 
érintett személyt karanténba he-
lyezték, és a közvetlen kapcsolatait 
gyorsan azonosították, kivizsgál-
ták és tesztelték, és mindegyikük 
negatív lett. Az ISU közlése szerint 
az eseményen eddig körülbelül 
kétezer PCR- és ezer antigéntesztet 
végeztek el. A stockholmi olimpiai 
kvalifi kációs világbajnokság – 
amelyen Romániának nem volt 
képviselője – lapzártánk után 
zárult. A férfi ak műkorcsolyaver-
senyét amúgy az amerikai Nathan 
Chen nyerte meg, további három 
versenyszámban viszont orosz 
aranyérem született: jégtáncban a 
Viktorija Szinicina, Nyikita Kacala-
pov kettős, a nők versenyén Anna 
Scserbakova, párosban pedig az 
Anasztaszija Misina, Alekszandr 
Galljamov duó állhatott a dobogó 
legmagasabb fokára.




