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• A döntő hatodik 
mérkőzésen minden 
eldőlt: a csíki hokisok 
hazai jégen zárták le a 
Brassói Corona elleni 
párharcot, és 4:2-es 
összesítéssel megsze-
rezték az aranyat a jég-
korong Erste Ligában.

ORBÁN ZSOLT 

A hatodik összecsapáson a 
vendég brassóiak Cody Fow-
lie góljával vezettek az első 

harmad után, de a hazaiak Becze 
Tihamér duplájával, illetve Andrej 
Taratuhin találatával fordítottak a 
második játékrészben. A harmad vé-
gén Joshua McFadden 3–2-re hozta 
fel a sárga-kékeket, ám a harmadik 
felvonás elején Judd Blackwater újból 
kétgólos előnyhöz juttatta a Sportklu-
bot. A Brassói Corona Fowlie révén 
újból visszajött a meccsbe, egyenlí-
teni viszont nem tudott, a végén pe-
dig Farkas Tamás üres kapus góllal 
eldöntötte a mérkőzést.

A Csíkszeredai Sportklub a 2010–
2011-es, HSC Csíkszereda néven 
aratott diadal, illetve a tavalyi, Fe-
rencvárossal megosztott bajnoki cím 
után harmadik alkalommal nyerte 
meg az Erste, illetve MOL Ligát.

Jégkorong Erste Liga, döntő, 
6. mérkőzés: Csíkszeredai Sport-
klub–Brassói Corona 5–3 (0–1, 3–1, 
2–1), gólszerzők: Becze Tihamér (24. 

és 37. perc), Andrej Taratuhin (29.), 
Judd Blackwater (44.), Farkas Tamás 
(59.), illetve Cody Fowlie (19., 46.), 
Joshua McFadden (39.).

Jason Morgan, a Sportklub ve-
zetőedzője szerint néhány olyan 
dolog miatt, amit nem lehet befo-
lyásolni, kicsit másabb volt a hato-

dik mérkőzés, hiszen elég későn, 21 
órától kezdtek, volt áramingadozás 
is, ami miatt a második harmad ké-
sőbb kezdődött. Ennek ellenére na-
gyon jó mérkőzést játszottak, a fi úk 
mindvégig betartották az utasításo-
kat. „A második harmad elején még 
hátrányban voltunk, de nagyon 

akartuk ezt a győzelmet, ami meg 
is látszott, számtalan helyzetünk 
volt, és gólokat is szereztünk. A srá-
cok önfeláldozóan vetődtek minden 
korongba. Tousignant törött orral 
állt vissza játszani. De Kuljas, Sza-
mankov és Yellow Horn, akik ezen 
a meccsen nem kaptak lehetőséget, 

az egész szezonban, amikor kellett, 
ott voltak és mindig azt a pluszt 
nyújtották, amire szükségünk volt. 
Ez a győzelem a teljes csapat mun-
kájának köszönhető, egytől-egyig, 
mindenki hihetetlen melót tett be-
le ebbe az aranyba” – nyilatkozta 
Morgan.

Dave MacQueen, a Corona edzője 
csalódott volt a vereség miatt. Mint 
mondta, nagyon jól kezdtek, több 
nagy helyzetük is volt az első har-
madban, amikor sikerült is a vezetést 
megszerezni. „A második harmad-
ban viszont a Csíkszereda ránk jött, 
meg is fordította az eredményt, de 
vissza tudtunk kapaszkodni. A végé-
re pedig nem maradt elég átütő erő. 
Az ellenfélnél olyan klasszis játéko-
sok vannak, mint Becze, Blackwater, 
Wishart, és még sorolhatnám, akik a 
fontos pillanatokban tudtak villanni. 
Két perccel a vége előtt a kapusuk is 
hatalmas védést mutatott be, és ezek 
a kulcsmomentumok, amelyek el-
döntenek egy ilyen párharcot. A mi 
játékosaink pontosan azt kell meg-
tanulják, hogy ezekben a pillana-
tokban a győztes döntéseket hozzák 
meg” – mondta MacQueen.

H étvégén gyűlésezett a Hargita 
Megyei Labdarúgó Egyesület 

(HMLE) végrehajtó bizottsága, és 
arról döntöttek, hogy megrendezik 
a megyei bajnokságot, amennyiben 
lesz elég benevező együttes. Ahhoz, 
hogy bajnokot tudjanak hirdetni a 
4. Ligában legalább négy együttes 
benevezése szükséges, amelyek leg-
alább hét mérkőzést kell játszanak, 
mindezt május 8-áig – ekkor kell 
lejelenteni a Román Labdarúgó-szö-
vetségnek (FRF) a bajnok kilétét. A 

végrehajtó bizottság döntése értel-
mében a most kiírt bajnokságba be-
iratkozhatnak az 5. és a 6. Ligában 
szereplő együttesek, amennyiben 
nem jelentkezik legalább négy csa-
pat a negyedosztályból. A benevezé-
si határidő szerda (április 14.) 12 óra. 

Amennyiben lesz legalább négy 
csapat, akkor az együttesek május 
8-áig hetente két mérkőzést fognak 
játszani, a bajnoki címet megszerző 
gárda pedig részt vehet a 3. Ligába 
kiírt osztályozón. Megrendezik az 

5. és a 6. Ligát is, a benevezés határ-
ideje ezekben a bajnokságokban is 
április 14., 12 óra. Itt nincs megha-
tározva, hogy meddig kell lejárjon a 
pontvadászat.

A bajnokságokban csak azok a 
csapatok vehetnek részt, amelyek 
betartják az FRF által meghatáro-
zott egészségügyi protokollt (többek 
között kéthetente elvégzett PCR-tesz-
tek, vagy hetente elvégzett gyors-
tesztek).

Zátyi Tibor

N em tudta megnyerni a Szerbia 
elleni, Versecben rendezett 

idegenbeli találkozóját a román te-
remlabdarúgó-válogatott, amelynek 
már nem maradt esélye kijutni a jövő 
évi hollandiai Európa-bajnokságra. 
Teremlabdarúgás, Eb-selejtező, 
4. csoport: Szerbia–Románia 4–4 
(2–2), gólszerzők Rakić (9.), Laza-
revic (15., 24.), Tomic (33.), illetve 

Szőcs (2., 37.), Felipe Oliveira (11.), 
Cireș (39.); Észak-Macedónia–Bosz-
nia-Hercegovina 2–3 (0–1). A cso-
port állása: 1. Bosznia-Hercegovina 
15 pont, 2. Szerbia 6, 3. Románia 6, 
4. Észak-Macedónia 2. Az utolsó for-
duló (szerda, április 14.) program-
ja: Bosznia-Hercegovina–Szerbia 
és Románia–Észak-Macedónia. A 
nyolc négyes csoport első helyezett-

je, valamint a hat legjobb második 
kijut az Európa-bajnokságra, a két 
legrosszabb csoportmásodik pedig 
novemberben rájátszásban dönt az 
utolsó Európa-bajnoki helyről. A jövő 
évi Eb-nek Groningen és Amszterdam 
ad otthont január 19. és február 6. kö-
zött. A hollandok rendezőként auto-
matikusan részvevők.

H. B. O.

12.00 Kerékpározás, török körverseny (Eurosport 1)
12.00 Tenisz, ATP-torna, Monte Carlo (Eurosport 2)
16.00 Férfi kosárlabda: Temesvár–Voluntari (Digi Sport 4, Look Sport 2)
17.30 Labdarúgás, 1. Liga: Jászvásári Poli–Hermannstadt 
         (Digi Sport 1, Telekom 1, Look Sport)
19.00 Férfi kosárlabda: Konstanca–Nagyvárad (Digi 4, Look Sport 3)
20.00 Premier League: West Bromwich–Southampton (Eurosport 1 Ro)
20.00 Tenisz, WTA-torna, Charleston (Digi Sport 2)
20.30 Labdarúgás, 1. Liga: Viitorul–Gaz Metan 
          (Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Sport) 
20.45 Férfi kézilabda, Magyar Kupa, döntő (M4 Sport)
21.30 Bundesliga: Hoffenheim–Leverkusen (Telekom 4, Look Sport 2)
21.45 Serie A: Benevento–Sassuolo (Digi 4, Telekom 2, Look Sport +)
22.00 La Liga: Celta Vigo–Sevilla 
          (Digi Sport 3, Telekom Sport 3, Look Sport 3)
22.15 Labdarúgás, Premier League: Brighton–Everton (Eurosport 1 Ro)

• 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  

A vendégek napja az El-negyeddöntőben
Az AS Roma, a Manchester United és a Villarreal is idegenben szerzett 
előnyt a labdarúgó Európa Liga negyeddöntőjének első mérkőzésén. 
Európa Liga, negyeddöntő, 1. mérkőzések: Dinamo Zagreb (horvát)–
Villarreal (spanyol) 0–1 (0–1), Ajax Amsterdam (holland)–AS Roma 
(olasz) 1–2 (1–0), Arsenal (angol)–Slavia Praha (cseh) 1–1 (0–0) és 
Granada (spanyol)–Manchester United (angol) 0–2 (0–1). A visszavágó-
kat egy hét múlva rendezik. Az elődöntőket április 29-én és május 6-án 
bonyolítják le, a döntő pedig május 26-án lesz Gdanskban.

• RÖVIDEN 

Erste Liga-győztes a Sportklub
A csíkiak megnyerték a nézők nélkül játszott közös magyar-román hokibajnokságot

Különdíjak 

Az idény legjobb kapusa: 
Hetényi Zoltán (Debreceni EAC).
Az idény legjobb hátvédje: 
Josh McFadden (Brassói Corona).
Az idény legjobb csatára: 
Jack Combs (Csíkszeredai Sportklub).
A döntő legértékesebb játékosa 
(MVP): Becze Tihamér 
(Csíkszeredai Sportklub).

Ligabajnok lett a csíkszeredai 
együttes. A székelyföldi kék-fe-
hérek a finálé hat mérkőzésén 23 
gólt lőttek és csak 10-et kaptak
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Ha lesz elég csapat, megrendezik a megyeit

Nem sokat érő döntetlen a szerbekkel




