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L apzártánk után értek véget a 
romániai jégkorongbajnokság 

elődöntőinek harmadik mérkőzé-
sei, a Galaci CSM–Csíkszeredai 
Sportklub párharc két meccs után 
döntetlenre állt, míg a Gyergyói Hoki 
Klubnak már nem volt több hibale-
hetősége a Brassói Coronával szem-
ben. Szerdán a galaciak 5–2-re nyer-
tek, csütörtökön viszont a Sportklub 
megmutatta, hogy nem véletlenül 
nyerte meg az Erste Ligát, és ellent-
mondást nem tűrő módon verte el 
Makarovékat. Ebben a párharcban 
biztosan lesz ma este is mérkőzés a 
Vákár Lajos Műjégpályán.

Brassóban a Gyergyói Hoki Klub 
két teljesen ellentétes arcát mutatta 
egy mérkőzésen belül. A 30. perc-

ben 5–0-ra vezettek a házigazdák, 
ekkor kezdett eszmélni a piros-fehér 
együttes, az utolsó harmadban pedig 
olyan játékot produkált, hogy még a 
fordítás lehetősége is megcsillant. 
Ez végül nem jött össze számukra, 
így a Brassó nyert, és összesítésben 
2–0-ra vezetett. A GYHK-nak ezzel 
elfogytak a hibalehetőségei.

Román jégkorongbajnokság, elő-
döntő, második mérkőzés: Galaci 
CSM–Csíkszeredai Sportklub 4–7 (1–2, 
1–4, 2–1), gólszerzők Szkacskov (16., 
35.), Kiricsenko (42.), Berdilă (46.), il-
letve Combs (11.), Becze (15., 33., 38.), 
Maylan (22.), Loginov (37.), Blackwater 
(44.). Brassói Corona–Gyergyói Hoki 
Klub 6–4 (3–0, 2–1, 1–3), gólszerzők 
Carlson (4., 9.), Valchar (12., 28, 45.), 

McFadden (30.), illetve St. Amant (35., 
50.), Szabó (47., 58).

Eközben az alsóházi küzdelmek 
befejeződtek, a Sapientia U23 a 6. 
helyen zárt, miután pénteken for-
dulatos meccsen 6–5-re kikapott a 
Steauától. Az 5. helyért: Bukaresti 
Steaua–Sapientia U23 6–5 (2–3, 2–2, 
2–0), gólszerzők Boldizsár (3.), Luș-
neac (5.), Lőrincz (32., 36.), Orbán 
(46.), Fazakas (56.), illetve Salamon 
(2., 6., 24., 28.), Karda (8.). Georges-
cuék szombaton és vasárnap letudták 
utolsó két meccsüket is a Sportul Stu-
dențesc ellen, ezeket 11–1-re és 10–2-re 
nyerték. Az alsóház végeredménye: 5. 
Steaua 12 pont, 6. Sapientia U23 6 p., 7. 
Sportul Studențesc 0.

Gergely Imre

A nyílt csoportban a brassói Octa-
vian Ciovică, míg az A osztály-

ban a csíkszépvízi Fazakas Erik Zsolt 
volt a leggyorsabb a Hargitafürdő felé 
vezető úton először megrendezett he-
gyi gyorsasági versenyen, a Hargita 
Challenge és Ritner Béla Emlékverse-
nyen, szombaton. Harminckét pilóta 
fejezte be a versenyt, a leggyorsabb 
időt a brassói Octavian Ciovică autóz-

ta, ő tudott – kétszer is – két perc alá 
menni egy Radical SR8-at kormányoz-
va. A második helyen Horia Gheorg-
he (Mitsubishi Lancer Evo 9) végzett, 
kevesebb mint fél másodperccel meg-
előzve a harmadik pozícióban zárt 
Alexandru Pițigoit (Porsche 911 GT3).

Az A csoportban az első helyet 
szerezte meg Fazakas Erik Zsolt (Hon-
da Civic TypeR), összetettben pedig 

az előkelő ötödik pozícióban végzett. 
A székelyudvarhelyi Jakab Attila (Su-
baru Impreza) is nagyszerűen autó-
zott, a B csoportban Gheorghe mögött 
a második lett, míg összetettben a he-
tedik. A csíkszeredai Szabó Botond 
(Honda Civic EP3) a D csoportban az 
ötödik, összetettben pedig a nyolca-
dik helyen zárt.

Zátyi Tibor

Ciovică és Fazakas volt a leggyorsabb

Jégkorong: elődöntők és alsóházi meccsek Minisztériumi klub lesz a Szejke SK-ból
Székelyudvarhelyen járt pénteken Novák Károly Eduárd ifjúsági és 
sportminiszter. Stratégiákról, tervekről beszélt, egy olyan lépésről, 
amely visszahelyezheti a kézilabdaklubot az élvonalbeli szintre. Be-
jelentette, minisztériumi klubbá alakítják át a napokban az élvonalba 
való indulási jogot megszerző Szejke SK-t. „Ezzel nemcsak megmen-
teni, hanem a városvezetéssel és a vállalkozókkal arra a szintre tudjuk 
emelni ezt a sportágat, ahol évekkel ezelőtt volt” – tette hozzá. Ké-

sőbb újságírói kérdésekre válaszolva kiderült, ez nem lesz gyors 
lépés, végig kell csinálniuk a bürokrácia lépéseit, így az biztos, hogy 
a következő szezonra nem, legfeljebb a 2022–2023-as idényre lehet 
ebből konkrétum. Hargita megyében jelenleg a Csíkszeredai Sportklub 
minisztériumi klub, az udvarhelyi kézicsapat lesz tehát a második.

Incze Kriszta bronzérmet szerzett az Eb-n
A sepsiszentgyörgyi Incze Kriszta felállhatott a varsói birkózó Euró-
pa-bajnokság dobogójára, a 65 kilogrammos kategória bronzmérkőzé-
sén legyőzte az azerbajdzsáni Irina Petrovna Netrebát. A 24 éves spor-
toló varsói teljesítményéről klubja, a Sepsi-SIC számolt be közösségi 
oldalán. Incze számára nem indult jól az Európa-bajnokság, ugyanis 
a selejtezőben a világbajnok Tatyana Rizsko jobbnak bizonyult (3–4). 
Mivel ukrán ellenfele döntőbe jutott, Incze a vigaszágon folytathatta, 
ahol Ljubov Ovcsarova ellen lépett szőnyegre. A mérkőzés döntetlen-
nel zárult (2–2), ám mivel ellenfelének sárga lapja volt, a folytatásban 
Kriszta harcolhatott a bronzéremért, és 4–3-ra legyőzte Netrebát. 
„Egyáltalán nem volt könnyű, miután kikaptam, érzelmileg összezu-
hantam. Nagyon nehezen tudtam pszichikailag összeszedni magam, 
viszont a végére valahogy sikerült. Európa-bajnok szerettem volna 
lenni, úgy érzem, ebben a kategóriában mindenkinél jobb vagyok. Nem 
vagyok elégedett az eredménnyel, azonban örülök, hogy legalább 
megvan a bronzérem. Ha nem nyertem volna érmet, nagyon csalódott 
lennék. Közel van a következő verseny, amelyre mentálisan nehéz fel-
készülni, hiszen az olimpiai részvétel a tét. A bronzéremnek köszönhe-
tően pozitívan kezdem hétfőn a felkészülést” – összegzett Incze.

• RÖVIDEN 

• Egy év szünet után visszaszerezte a teremlabdarúgó 1. Liga bajnoki 
címét a Csíkszeredai Imperial Wet, szombaton magabiztos sikert aratott, 
míg vasárnap drámai körülmények között húzta be a győzelmet: összesí-
tésben 3–1-re legyőzte a Galaci United együttesét.

Z Á T Y I  T I B O R

A z első két meccset követő-
en döntetlen volt az állás a 
futsaldöntőben, a harmadik 

meccsen sem spóroltak a látvány-
ból, a szombaton rendezett találkozó 
is eseményekkel, helyzetekkel, ke-
mény belépőkkel volt tele. A csíkiak 
jobban kezdtek, a 10. percben em-
berelőnybe kerültek, Tacot borította 
fel Lașcut a félpályán. Az Imperial 
Wet hamar kihasználta fölényét, 
Eduardo Dos Santos spiccelt a háló-
ba. Lehozott kapusos taktikára vál-
tott Galac, be is szorultak a kapujuk 
elé a csíkiak, ám Cârdei továbbra is 
nagyszerűen védett, így 1–0-s Im-
perial-előnynél mehettek pihenni. 
A második félidőben is kiegyenlített 
volt a játék, a galaci támadásokat 
azonban már a félpályánál megál-
lította a stabil csíki védelem. A 26. 
percben pedig megduplázták elő-
nyüket, a Dos Santos elől menteni 

próbáló Burdujel saját kapujába 
rúgta a labdát. A galaci támadások 
továbbra is körülményesek voltak, 
a meccset pedig Biró Attila döntöt-
te el, majd nem sokkal később Dos 
San tos növelte négyre a csíki előnyt. 
A galaciak az utolsó percben belőt-

ték a becsületgóljukat, de ez csak a 
szépítésre volt elég.

A tegnap délután rendezték a ne-
gyedik meccset. Keményen kezdtek 
a felek, két perc sem telt el a játék-
időből, és már 2–2 volt a szabály-
talanságok aránya. Támadásban 

aktívabb volt a házigazda, ám sok 
helyzetet kihagytak. A gólcsend a 11. 
percben tört meg, szabadrúgásból 
Crișan volt eredményes. Rögtön jött 
a csíki időkérés, és lehozott kapusos 
taktikára váltottak, a fölény pedig 
góllá érett, Uhellinton játszott össze 
szépen Matei-jal, a brazil játékos pe-
dig középről nem hibázott. A szüne-
tig továbbra is Galac uralta a játékot, 
de a legnagyobb lehetőséget a csíki-
aktól Lașcu hagyta ki.

A szünetet követően az iram lát-
ványosan visszaesett, ám Araujo ré-

vén így is átvette a vezetést a házi-
gazda, majd egy hibát kihasználva 
ugyanő kettőre növelte az előnyt. 
Ismét jól reagált a csíki csapat, 
Uhellinton előbb szépített, majd 
egyenlített, így jöhetett a kétszer 
öt perces hosszabbítás. A ráadás-
ban mindkét csapat nagyon óvato-
san játszott, a döntést a büntetőkre 
hagyták. Mindkét fél magabiztosan 
értékesítette hatmétereseit, egészen 
a hetedik párosig, a csíkiaktól Dos 
Santos a hálóba bombázott, a ha-
zaiak edző-játékosa, Ignat pedig a 
kapufára bombázott. Ez azt jelen-
tette, hogy a csíki csapat megnyerte 
a találkozót, egyben a döntőt is. Az 
elmúlt három idényben az Imperial 
Wet és Galac játszotta a döntőt, a 
2018–19-es szezonban a csíkiak 
lettek bajnokok, míg a tavaly fél-
beszakadt pontvadászat végén a 
szövetség a Duna-partiakat nevezte 
meg aranyérmesnek. A csíki csapat 
a pályán vágott vissza. 

Teremlabdarúgó 1. Liga, dön-
tő, 3. mérkőzés: Galaci United–
Csíkszeredai Imperial Wet 1–4 
(0–1), gólszerzők Cojocaru (40.), 
illetve Dos Santos (12., 39.), Burdu-
jel (26., öngól), Biró (35.).  4. mér-
kőzés: Galac–Csíkszereda 9–10 
(1–1, 3–3, 3–3, 3–3) – büntetőkkel 
6–7, gólszerzők Crișan (11.), Araujo 
(23., 33.), illetve Uhellinton (14., 36., 
37.). A három nyert mérkőzésig tar-
tó párharcot az Imperial Wet 3–1-re 
nyerte.

Bajnok a Csíkszeredai Imperial Wet
Teremlabdarúgó 1. Liga, döntő: büntetők után szerezték meg az aranyérmet

Harmadik döntőjéből második aranyérmét szerezte a Csíkszeredai Imperial Wet
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