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Eldőlhet az Erste Liga döntője
Hazai jégen lehetnek bajnokok a kék-fehérek ma este
• A Csíkszeredai

Jegyzőkönyv

Sportklub ma este 9
órától lezárhatja az
erdélyi rivális Brassói
Coronával vívott párharcát a jégkorong
Erste Liga döntőjében.
A 3–2-es összesített
állásnál tartó finálé
hatodik, potenciális
utolsó összecsapását
az M4 Sport élőben
közvetíti.

Jégkorong Erste Liga döntő,
ötödik mérkőzés: Brassói
Corona–Csíkszeredai Sportklub 2–4 (2–1, 0–1, 0–2),
gólszerzők Cody Fowlie (2., és
18. perc), illetve Becze Tihamér
(10., 33.), Judd Blacwater (50.),
Anthony Combs (60.). Az egyik
fél negyedik győzelméig tartó
párharcban a Sportklub összesítésben 3:2-re vezet.

ORBÁN ZSOLT

A

Jason Morgan és Hozó Levente edzette kék-fehér alakulat ismét előnybe került
az Erste Liga döntőjében. Az izgalmas párharc kedden este Brassóban folytatódott 2–2-es összesített
állásról, és a kulcsfontosságú ötödik
mérkőzésen a székelyföldi vendégeknek megint sikerült riválisuk fölé
kerekedni. A találkozót a házigazdák kezdték jobban, már a második
percben vezettek, és az első harmad
végén is náluk volt az előny.
A mérkőzés egy ideig Cody
Fowlie és Becze Tihamér különcsatájáról szólt, a brassóiak kanadai
támadója, valamint az alapszakasz
hazai gól- és pontkirálya is duplázott. Becze vezényletével a Sportklub kétszer is egyenlített, majd a

A bajnoki cím reményében
lépnek jégre a Sportklub hokisai
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harmadik játékrészben fordítani
is tudott. Az ugyancsak elsősoros
Judd Blackwater az 50. percben
előnyhöz juttatta csapatát, majd
25 másodperccel a vége előtt Jack
Combs döntötte el véglegesen a dolgot egy üres kapus góllal.
Mérkőzés utáni értékelőjében a
csíkiak vezetőedzője Adorján Örs
teljesítményét emelte ki. A fiatal

• RÖVIDEN
Debrecenben maradt a jégkorong Magyar Kupa
Fennállása legnagyobb sikerét érte el a DEAC jégkorongcsapata, miután a Magyar Kupa szombati döntőjében hosszabbítás után legyőzte a
vendég Hydro Fehérvár AV19 csapatát. Eredmények, jégkorong Magyar
Kupa, döntő: Debreceni EAC–Hydro Fehérvár 5–4 – hosszabbítás után
(1–1, 2–0, 1–3, 1–0); a 3. helyért: FTC-Telekom–DVTK Jegesmedvék
4–2 (0–0, 4–2, 0–0). Idén a pandémia miatti helyzetben meghíváson
alapuló Final Fourt rendeztek, amelynek a Fehérvár és a DEAC mellett résztvevője volt a DVTK Jegesmedvék, valamint a magyar bajnok
FTC-Telekom. Debrecent házigazdának pályázat útján választották ki.

• SPORTESEMÉNYEK A TELEVÍZIÓBAN
15.50 Férfi kézilabda: Bukaresti CSM–Temesvár (TVR 2)
18.25 Férfi kézilabda: Konstanca–Nagybánya (TVR 1)
19.00 1. Liga: Viitorul–Jászvásári Poli (Digi 1, Telekom 2, Look Sport +)
19.45 Férfi kézilabda, Bajnokok Ligája: Veszprém–Vardar (Digi Sport 3)
20.00 Súlyemelés, Európa-bajnokság, Moszkva (Eurosport 2)
21.00 Jégkorong, Erste Liga: Csíkszereda–Brassó (M4 Sport)
22.00 Labdarúgás, Európa Liga: Arsenal–Slavia
(Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Sport +)
22.00 Labdarúgás, Európa Liga: Granada–Manchester Utd
(Digi Sport 2, Telekom Sport 3, Look Sport)
22.00 Labdarúgás, Európa Liga: Ajax–Roma
(Digi Sport 3, Telekom Sport 2, Look Sport 2)
22.00 Labdarúgás, Európa Liga: Dinamo Zagreb–Villarreal
(Digi Sport 4, Telekom Sport 4, Look Sport 3)

csíki kapus 36 lövésből 34-et védett, így kiváló mutatóval, 94,44
százalékos hatékonysággal helyettesítette a fehérorosz Makszim Szamankovot, aki családi okok miatt
hiányzott. Jason Morgan szerint
nyerő húzásnak bizonyult, hogy
Adorján beállásával a mezőnyben
plusz egy légióst használhatott. Az
észak-amerikai szakember örült,

hogy a gyenge kezdés ellenére is
sikerült fordítaniuk, és hogy megállították a nagy támadóerővel
rendelkező ellenfelet. „Most kicsit
kiélvezzük a győzelmet, majd csütörtökön újból találkozunk” – nyilatkozta Morgan.
Kanadai kollégája, a Coronát
irányító Dave MacQueen kritikusan
beszélt csapatáról. Mint mondta,

ebben a szezonban semmit sem sikerült könnyedén megoldaniuk, és ez
a döntőre is igaz. Meglátása szerint
a Sportklub játszotta azt, amit az
övéinek kellett volna, ugyanakkor
hozzátette, hogy egy-egy szituációban okosabb megoldásokat vár el a
játékosaitól.
A Sportklub újabb győzelme azt
jelenti, hogy a csíki hokisok már
csak egy lépésre állnak az Erste Liga-döntő megnyerésétől. A hatodik
mérkőzés, amelyet az M4 Sport élőben közvetít, ma 21 órától kezdődik
a Vákár Lajos Műjégpályán. Hazai
siker esetén a Csíkszeredai Sportklub a 2010-11-es diadal, illetve a
Ferencvárossal megosztott tavalyi
bajnoki cím után harmadik alkalommal szerezne aranyérmet az Erste,
illetve MOL Ligában, amivel megelőzné a szintén kétszeres bajnok
Dunaújvárosi Acélbikákat és beérné
a 2014–2017 között triplázó DVTK Jegesmedvéket.
Amennyiben
Csíkszeredában
mégsem lesz bajnokavatás, a döntő
hetedik mérkőzését Brassóban rendezik szombaton este.

Összetartáson a magyar jégkorong-válogatott

E

dzőtáborba vonult a magyar férfi
jégkorong-válogatott, amely a koronavírus-járvány miatt törölt divízió
I/A-világbajnokság helyett már az augusztusi olimpiai selejtezőre készül.
Sean Simpson szövetségi kapitány 23
játékossal – három kapussal, nyolc
hátvéddel és 12 csatárral – dolgozik
a Vasas Jégcentrumban. Az augusztusi rigai olimpiai selejtezőn a házigazda lettek mellett Franciaország

és Olaszország lesz majd az ellenfél,
a győztes jut ki a 2022-es pekingi téli játékokra. A keret: Arany Gergely
(FTC-Telekom), Hetényi Zoltán (Debreceni EAC), Rajna Miklós (UTE) –
kapusok; Garát Zsombor (MAC HKB
Újbuda), Horváth Milán (Hydro Fehérvár AV19), Macaulay Scott (MAC),
Pozsgai Tamás (MAC), Stipsicz Bence
(Fehérvár), Szabó Dániel (Fehérvár),
Szirányi Bence (DVTK Jegesmedvék),

Tóth Gergely (FTC-Telekom) – hátvédek; Bartalis István (Fehérvár), Csányi Karol (Jegesmedvék), Erdély Csanád (Fehérvár), Galanisz Nikandrosz
(Jegesmedvék), Magosi Bálint (Jegesmedvék), Mihály Ákos (Fehérvár),
Nagy Gergő (FTC-Telekom), Kreisz
Brúnó (MAC), Szita Donát (Fehérvár),
Terbócs István (MAC), Tóth Richárd
(FTC-Telekom),Vas János (Jegesmedvék) – csatárok.

Észak-Korea sportolói nem indulnak az olimpián

A

koronavírus-járvány miatt a
Koreai NDK sportolói nem vesznek részt a nyári, tokiói olimpián. Az
ország sportügyekért felelős szervezete a döntést azért hozta meg,
hogy „megvédjék versenyzőiket a
világméretű egészségügyi válságtól, amelyet a Covid-19 okozott”.
Észak-Korea azon kevés országok
közé tartozik, amelyek eddig egyetlen koronavírusos megbetegedést

sem jelentettek. Phenjan már tavaly
lezárta a határait annak érdekében,
hogy a vírus ne jusson be, megfi gyelők szerint azonban a betegség jelen
van az országban.
Ez lesz 1988 óta az első alkalom,
hogy a Koreai NDK hiányozni fog a
nyári olimpiáról, akkor a hidegháború
miatt bojkottálta a szöuli játékokat.
A mostani visszalépés a Koreai
Köztársaság reményeit is lelohaszt-

ja, a déli szomszéd ugyanis abban
reménykedett, hogy közös csapat indításával újrakezdődhetnek a béketárgyalások. A két ország 1950–53-as
konfliktusuk óta jogilag még mindig
harcban áll egymással, miután a háború fegyverszünettel, és nem békekötéssel ért véget.
A pandémia miatt tavalyról idénre halasztott tokiói olimpia a tervek
szerint július 23-án kezdődik.

