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A CSÍKIAK MEGNYERTÉK A NÉZŐK NÉLKÜL JÁTSZOTT KÖZÖS MAGYAR–ROMÁN HOKIBAJNOKSÁGOT

Erste Liga-győztes a Sportklub

Ligabajnokok lettek. A Sportklub a Brassó elleni fi nálé hat mérkőzésén 23 gólt lőtt, és csak 10-et kapott

A Csíkszeredai Sportklub lett a 
jégkorong-Erste Liga idei szezon-
jának bajnoka, miután megnyer-
te a Brassói Corona elleni döntő 
hatodik mérkőzését. A hargitai 
együttes története során har-
madjára hódította el a serleget.

 » ORBÁN ZSOLT

A döntő hatodik mérkőzésével 
lezárult a jégkorong-Erste Liga 
2020–2021-es idénye, mivel 

a Csíkszeredai Sportklub hazai kör-
nyezetben 5-3-ra legyőzte a Brassói 
Coronát, és beállította a 4-2-es össze-
sítettet az egyik fél negyedik sikeréig 
tartó fi nálé megnyeréséhez.

A találkozón a vendég brassóiak 
Cody Fowlie góljával vezettek az első 
harmad után, de a hazaiak Becze Ti-
hamér duplájával, illetve Andrej Ta-
ratuhin találatával fordítottak a má-
sodik játékrészben. A harmad végén 
Joshua McFadden 3-2-re hozta fel a 
sárga-kékeket, ám a harmadik felvo-
nás elején Judd Blackwater újból két-
gólos 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 ara-
tott diadal, illetve a tavalyi, Ferenc-
várossal megosztott bajnoki cím után 
harmadik alkalommal nyerte meg az 
Erste-, illetve Mol Ligát.

Jason Morgan, a Sportklub vezető 
edzője szerint néhány olyan dolog 
miatt, amit nem lehet befolyásolni, 
kicsit másabb volt a hatodik mér-
kőzés, hiszen elég későn, 21 órától 
kezdtek, volt áramingadozás is, ami 
miatt a második harmad később 
kezdődött. Ennek ellenére úgy vél-
te: nagyon jó mérkőzést játszottak, 

tanítványai mindvégig betartották 
az utasításokat. „A második harmad 
elején még hátrányban voltunk, de 
nagyon akartuk ezt a győzelmet, ami 
meg is látszott, számtalan helyze-
tünk volt és gólokat is szereztünk. A 
srácok önfeláldozóan vetődtek min-
den korongba. Tousignant törött or-
ral 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 nyúj-
tották, amire szükségünk volt. Ez a 
győzelem a teljes csapat munkájá-
nak köszönhető, egytől egyig, min-
denki hihetetlen munkát tett 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 harmadban 
viszont a Csíkszereda ránk jött, meg 
is fordította az eredményt, de vissza 

tudtunk kapaszkodni. A végére pe-
dig nem maradt elég átütő erő. Az 
ellenfélnél olyan klasszis játékosok 
vannak, mint Becze, Blackwater, 
Wishart, és még sorolhatnám, akik 
a fontos pillanatokban tudtak villan-
ni. Két perccel a vége előtt a kapusuk 
is hatalmas védést mutatott be, és 
ezek a kulcsmomentumok, amelyek 
eldöntenek egy ilyen párharcot. A mi 
játékosaink pontosan azt kell meg-
tanulják, hogy ezekben a pillana-
tokban a győztes döntéseket hozzák 
meg” – értékelt MacQueen.

A barcasági Farkasok, mint isme-
retes, alapszakasz-győztesként ju-
tottak a rájátszásra, keretükből Josh 
McFadden kapta az idény legjobb 
hátvédjének járó különdíjat. Az 
idén kapusa a Debreceni EAC ket-
recét őrző Hetényi Zoltán lett, míg 
a legjobb csatárnak a Sportklubot 
erősítő Jack Combst választották. A 
döntő legértékesebb játékosa (MVP) 
is a kék-fehérek keretéből került ki 
Becze Tihamért személyében. 

 » „Ez a győze-
lem a teljes csa-
pat munkájának 
köszönhető, egy-
től egyig, min-
denki hihetetlen 
munkát tett bele 
ebbe az arany-
ba” – nyilatkozta 
Jason Morgan, a 
Sportklub veze-
tőedzője.

FO
TÓ

: 
PI

NT
I A

TT
IL

A 

 » BÍRÓ BLANKA

V isszahelyezik Sepsiszentgyörgyöt 
és Kézdivásárhelyt a romániai és 

Kárpát-medencei jégkorong térképére 
– jelentették be pénteken Sepsiszent-
györgyön. A Sepsi Arénánál Novák 
Eduárd ifj úsági és sportminiszter, 
Tánczos Barna környezetvédelmi mi-
niszter – ezúttal a Mens Sana Alapít-
vány elnökeként –, valamint Kovászna 

megye és a város elöljárói tartottak saj-
tótájékoztatót.

Tánczos Barna elmondta, felnőtt 
jégkorongcsapatot hoznak létre Há-
romszéken, és új jégcsarnokot épí-
tenek Sepsiszentgyörgyön. Az általa 
vezetett alapítvány megállapodást 
kötött a sepsiszentgyörgyi önkor-
mányzattal, ennek értelmében a 
Sepsi Aréna mellett az alapítvány 
tulajdonában lévő terület egy részét 

megvásárolja a város, erre építi meg 
az Országos Befektetési Alap (CNI) a 
jégcsarnokot. A jelenlegi sátortetős 
műjégpályát megtartják, mellé az 
alapítvány egy iskolai bentlakássze-
rű sportszállót épít.

A felnőtt hokicsapatot Kovászna 
megye, Kézdivásárhely és Sepsi-
szentgyörgy önkormányzatai hármas 
együttműködésben hozzák létre és 
működtetik, 3SIC néven.

Tánczos Barna elmondta, Sepsi-
szentgyörgyön működik az egyik leg-
szebb gyermekprogram, a Bevezetés 
a sportba, az RMDSZ pedig javasolni 
fogja, hogy ezt az egész országra ter-
jesszék ki.

Antal Árpád polgármester rámu-
tatott, az építkezésre kiszemelt te-
rületen a művelődési minisztérium 
régészeti feltárást rendelt el, ez hó-
napokig elhúzódhat, amint befe-
jeződik, elkezdődhet az építkezés. 
Hozzátette, a felnőttcsapat most van 
ugyan alakulóban, de ezzel Kernászt 
Huba és Miklós Ervin, a Királyping-
vinek Jégkorong Klub vezetőinek ti-
zenhárom éves munkája érik be. Há-
romezer sepsiszentgyörgyi gyereket 
tanítottak meg korcsolyázni, többtu-
catnyi gyerek hokizik a klub keretén 
belül.

Jövő hétvégén Sepsiszentgyörgy 
látja vendégül a hazai U18-as jégko-
rongbajnokság egyik fordulóját, az 
U18-asok jelentik majd a felnőttcsa-
pat magját – mondta Kernászt Huba.

Jégcsarnok épül és felnőtt hokicsapat alakul Háromszéken

 » A Sepsi 
Aréna mellett az 
alapítvány tulaj-
donában lévő te-
rület egy részét 
megvásárolja a 
város, erre építi 
meg az Országos 
Befektetési Alap 
(CNI) a jégcsar-
nokot.

 » RÖVIDEN

Román Európa-bajnoki 
aranyérem evezésben
Aranyérmes lett a hétvégén 
Románia női nyolcpárevezős 
kormányos egysége az evező-
sök Európa-bajnokságán. A 
Maria Rusu, Viviana Bejinariu, 
Georgiana Dedu, Maria Tivoda-
riu, Ioana Vrînceanu, Amalia 
Bereş, Mădălina Bereş, Denisa 
Tîlvescu és Daniela Druncea 
alkotta csapat Hollandiát és 
Oroszországot utasította maga 
mögé a dobogós helyekért 
folytatott versenyben. Előtte a 
Ionela Cozmiuc és Elena Mihai 
alkotta egység a negyedik lett 
a könnyűsúlyú kétpárevező-
sök kategóriájában, miközben 
Gianina Beleagă egyéniben 
második lett. A Nicoleta Ancuța 
Bodnar és Simona Radiș egység 
Eb-címet nyert, Adriana Ailincăi 
és Iuliana Buhuș pedig másodi-
kak lettek. A férfiak mezőnyé-
ben a Mihăiță Țigănescu, Mu-
gurel Semciuc, Ștefan Berariu 
és Cosmin Pascari összeállítású 
négypárevezős hajó ezüstérmet 
szerzett.
 
Halepék visszaléptek 
a Fed-kupa-csapatból
Simona Halep és Patricia Țig is 
visszaléptek a hétvégén Romá-
nia női teniszválogatottjától a 
soron következő, Olaszország el-
leni Fed-kupa-mérkőzések előtt. 
Mindkét sportoló sérülés miatt 
marad távol az április 16–17-re 
tervezett kolozsvári tornától. 
Monica Niculescu kapitányként 
Gabriela Rusét hívta meg Halep 
helyett, ugyanakkor Irina Begu, 
Raluca Olaru vagy például 
Jaqueline Cristian továbbra 
sem szerepelnek a csapatban. 
Ez azt jelenti, hogy Románia 
együttesében egyetlen olyan 
sportoló sem lesz, amelyik a női 
világranglistán a legjobb száz 
között szerepel. Niculescu, mint 
ismeretes, most fog csak de-
bütálni kapitányként, de aktív 
teniszezőként pályára is léphet 
az olaszok ellen.

Novák: megreformálják a tömeg- és a teljesítménysportot

Kézdivásárhelyen és Sepsiszentgyörgyön prioritás a sport, a mozgás, sok sportlétesítmény és csapat működik – 
számolt be a pénteki látogatás tapasztalatairól Novák Eduárd. A romániai sportélettel már nem ennyire elégedett, 
kifejtette: szét van esve a rendszer, ezért teljesen újra kell gondolni. Készül a sportstratégia, amely a követke-
ző 15–20 évet meghatározza. Novák arra is kitért, hogy Európában Románia az utolsók között van a sport és a 
rendszeres mozgás terén. „Nemcsak a versenysportok, az olimpiai érmek számítanak, hanem az is nagyon fontos, 
hogy hány gyermek űz valamilyen sportot, az emberek hány százaléka mozog rendszeresen, és ezen a téren 
egyelőre nagyon rosszul állunk, országos szinten a lakosságnak csupán 2–5 százaléka végez rendszeres mozgást” 
– fejtette ki Novák. Hozzátette, az egészséges táplálkozás terén sem állunk túl jól, rengeteg a túlsúlyos személy. 
Meglátása szerint ezen programokkal és sportstratégiával lehet változtatni, Magyarországon a rendszeres moz-
gást végzők arányát néhány év alatt 6 százalékról mára 30 százalékra sikerült növelni.




