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• Megint kétarcú volt a Gyergyói Hoki Klub a romániai jégkorongbaj-
nokság elődöntőjének harmadik mérkőzésén. Két harmadon keresztül 
egyenrangú ellenfele volt a Brassói Coronának, aztán a záró felvonásban 
összeomlott: hat perc alatt öt gólt kapott. Az alapszakaszgyőztes brassói 
együttes jutott elsőként a döntőbe.

SZÉKELY SPORT-ÖSSZEÁLLÍTÁS

S zilassy Zoltán, a Gyergyói 
Hoki Klub vezetőedzője sze-
rint az elődöntő mindhárom 

meccse egyforma volt. „Mindegyik 
találkozón 45–50 percig jól játszot-
tunk, ám volt 10–15 perc, amikor 
nem. A harmadik meccsen is jól ját-
szottunk két harmadig. Amikor az 
ellenfél lőtt egy újabb gólt, mi kinyíl-
tunk, ész nélkül hajtottuk az egyen-
lítést, pedig több mint negyedóra 
volt még a harmadik harmadból. 
Nagyon rizikós döntéseket hoztunk 
a pálya veszélyes területein, ezekből 
pedig a Brassó a maga javára fordí-
totta a meccset. Negyven percig ki-
válóan játszottunk, de aztán percek 
alatt mindent tönkretettünk. Az elő-
döntő mindhárom meccsén voltak 
üresjárataink, és ezekért egy ilyen 
nagyszerű helyzetkihasználású csa-
pat, mint a Corona, rögtön büntetett. 
Négy, négy és három gólt ütöttünk 
ezeken a találkozókon, ennyi talá-
lattal máskor meccseket lehet nyer-
ni” – összegzett Szilassy.

A vasárnap esti összecsapáson a 
gyergyóiak szerezték meg a vezetést 

Barabás távoli löketével, a hazaiak 
a második harmadban egyenlítet-
tek. Podlipnik hozta vissza a GYHK 
előnyét, majd potyogni kezdtek a 
gólok, a harmad utolsó öt percében 
négyszer is a ketrecbe került a ko-

rong, 3–3-mal zárult a játékrész. Az 
utolsó húsz percben azonban megint 
bejött az a rövidzárlat, ami a korábbi 
két meccsen is megtörtént: a 44. és 
50. perc között ötöt lőtt a Corona, 8–3-
ra nyertek a kék-sárgák. Brassó 3–0-

s összesítéssel lett döntős, a GYHK a 
harmadik helyért játszik majd.

A Csíkszeredai Sportklub gól-
záporos, kiállításokkal teli mér-
kőzésen legyőzte vasárnap este a 
Galaci CSM-et, így a harmadik talál-
kozó után összesítésben 2–1-re veze-
tett. Csak az első harmadban hat-hat 
kisbüntetőt osztottak ki a fehérorosz 
játékvezetők, mindhárom gól em-
berelőnyben született. A CSM meg-
nyerte az első felvonást, a másodi-
kat viszont megnyomták a hazaiak, 
és a középső harmadot 4–1-re hozva 

alapozták meg a sikert. Az utolsó 
húsz percben a galaciak az orosz 
Pajor góljával maradtak meccsben, 
ám a kék-fehérektől Tousignant dup-
lázott, és bár Becze kihagyott egy 
büntetőlövést, Biró Tamás 29 má-
sodperccel a vége előtt beállította a 
csíki szempontból 7–4-es végered-
ményt. A negyedik, Csíkszeredában 
rendezett találkozó tegnap este, lap-
zárta után ért véget.

Romániai jégkorongbajnok-
ság, elődöntő, 3. mérkőzés: Gyer-
gyói Hoki Klub–Brassói Corona 
3–8 (1–0, 2–3, 0–5), gólszerzők 
Barabás László (12.), Marek Podlip-
nik (35.), Csergő Hunor (38), illetve 
Trancă Dániel  (26.), Radim Valchar 
(37.), Carlo Finucci (39., 47.), Cody 
Fowlie (44.), Thomas Klempa (45.), 
Gajdó Balázs (50., 51.), a párharcot a 
Corona nyerte, 3–0-s összesítéssel; 
Csíkszeredai Sportklub–Galaci 
CSM 7–4 (1–2, 4–1, 1–1), gólszerzők 
Andrej Taratuhin (5.), Mathieu Tou-
signant (22., 50.), Alekszandr Logi-
nov (25.), Becze Tihamér (34.), Fo-
dor Csanád (36.), Biró Tamás (60.), 
illetve Jevgenyij Szkacskov (2.), 
Mihail Ribalko (12.), Konsztantyin 
Makarov (32.), Szergej Pajor (45.). 
Az egyik fél harmadik győzelméig 
tartó párharc állása 2–1 a Sportklub 
javára. A negyedik találkozó lap-
zárta után ért véget.

16.00 Női kézilabda, Nemzeti Liga: Buzău–Nagydisznód (TVR 2)
16.30 Sznúker, világbajnokság, Sheffield (Eurosport 1)
16.30 Kerékpározás, Romandie körverseny, Svájc (Eurosport 1)
16.30 Labdarúgás, 1. Liga: Hermannstadt–Gaz Metan 
          (Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Sport)
18.30 Női kézilabda, Nemzeti Liga: Rapid–Nagybánya (TVR 1)
19.00 Labdarúgás, 1. Liga: FC Argeș–Aradi UTA (Digi 1, Telekom 1, Look Sport)
22.00 Labdarúgás, Bajnokok Ligája: Real Madrid–Chelsea 
          (Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Sport)

• 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  

Négy-négy magyar és román érem birkózásban
Befejeződött a varsói birkózó Európa-bajnokság, amelyen Magyarország 
és Románia is négy érmet szerzett. Magyar színekben Lőrincz Tamás 
aranyérmet nyert a kötöttfogásúak 77 kilós súlycsoportjában, Sastin Ma-
rianna (62 kg) és Kiss Balázs (kötöttfogás, 97) ezüst-, míg Fritsch Róbert 
(kötöttfogás, 72 kg) bronzérmes lett. Románia mérlege négy bronzérem: 
a nők versenyén a dobogó harmadik fokára állhatott Andreea Beatrice 
Ana (55 kg), Katerina Zsidacsevszka (59 kg) és Incze Kriszta (65 kg), a 
kötöttfogásúak versenyén pedig Răzvan Arnăut (60 kg).

Rajtol a BL-elődöntő
Ma és holnap rendezik a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjének első 
mérkőzéseit. Ma este a Real Madrid a Chelsea-t fogadja, a másik elő-
döntős párharc első felvonása, a Paris Saint-Germain–Manchester City 
összecsapás pedig holnap este lesz Párizsban. A visszavágókra egy hét-
tel később, a szokásoknak megfelelően fordított leosztásban kerül sor: 
május 4-én a PSG látogat a Manchester Cityhez, míg május 5-én a Real 
Madrid lesz a Chelsea vendége. Minden mérkőzés 22 órakor kezdődik. A 
sorozat döntőjét május 29-én, Isztambulban rendezik meg.

• RÖVIDEN 

N égyszáz sportoló lépett sző-
nyegre a hétvégén a székelyud-

varhelyi városi sportcsarnokban az 
U15-ös korosztályú fi úknak és lá-
nyoknak kiírt szabad- és kötöttfogá-
sú birkózó Román Kupán.

A házigazda Székelyudvarhelyi 
ISK tizenhét sportolót nevezett be a 
megmérettetésre, közülük Kisfaludi 
Bence, Balázs Árpád és Lőrincz Ba-
lázs is döntőt birkózott, ám egyikük-
nek sem sikerült megnyernie a fi ná-
léját. Madarász Eszter, Egyed Gergő 
és Molnár Attila bronzérmes lett, 
míg Oláh Gergő, Márton Zsolt és Mi-
hály Ákos az ötödik helyen végzett.

Csapatversenyben a Székelyud-
varhelyi ISK és a Marosvásárhelyi 
ISK azonos pontszámmal zárt, a 
Maros megyeiek azonban több baj-
noki címet szereztek, így övék lett 
az első hely.

A Marosvásárhelyi ISK eredmé-
nyei: 1. hely – Andrei Negura (41 kg), 
Denis Sămărghitan (44 kg), Grittó 
Dávid (75 kg), Csipkés Balázs (100 
kg); 2. hely – Larisa Peterlaceanu (50 
kg); 3. hely – Kelemen Márk (41 kg); 
5. hely – Vlad Popescu (68 kg), Dani-
el Morariu (68 kg).

A Székelyudvarhelyi ISK eredmé-
nyei: 2. hely – Kisfaludi Bence (41 

kg), Balázs Árpád (44 kg), Lőrincz 
Balázs (75 kg); 3. hely – Madarász 
Eszter (30 kg), Egyed Gergő (41 kg), 
Molnár Attila (44 kg); 5. hely Oláh 
Gergő (35 kg), Márton Zsolt (38 kg), 
Mihály Ákos (100 kg).

A Marosvásárhelyi BSG eredmé-
nyei: 1. hely – Sövér Hanna (36 kg), 
David Metea (68 kg); 2. hely – Gabriel 
Man (38 kg), David Soare (52 kg); 3. 
hely – David Man (48 kg).

Csapatverseny: 1. Marosvásár-
helyi ISK 110 pont, 2. Székelyudvar-
helyi ISK 110, 3. Marosvásárhelyi 
BSG 80.

Z. T.

A koronavírus-járvány miatt is-
mét elhalasztották a téli európai 

ifj úsági olimpiai fesztivált (EYOF), 
amelyre több székelyföldi sportoló is 
utazna. A Magyar Olimpiai Bizottság 
honlapjának tájékoztatása szerint a 
fi nnországi Vuokattiban sorra kerülő 
eseményt 2022. március 20–25. kö-
zött rendezik meg, a fi úk jégkorong-
tornáját viszont idén december 12–17. 
között bonyolítják le.

A döntést az összes érdekelt fél, 
így a sportolók egészségének meg-
őrzése, valamint a decemberihez 
képest optimálisabb hóviszonnyal 
indokolták, hiszen a skandináv or-
szágban márciusban jobbak a körül-
mények a síelők és a hódeszkások 
számára, illetve a szervezők a hóelő-
állítási költségen is spórolni tudnak.

A 14–18 éves sportolóknak ki-
írt EYOF-ot idén februárban rendez-

ték volna meg, de tavaly szeptember-
ben bejelentették, hogy decemberre 
halasztják, most ez utóbbi dátum 
módosult.

A februári időpontra kilenc sport-
ágban 48 országból mintegy 1800 
sportolót vártak. Az idei évre terve-
zett nyári EYOF-ot – amelynek Besz-
tercebánya a helyszíne – már tavaly 
tavasszal elhalasztották 2022-re.

D. L.

Két vásárhelyi csapat között az udvarhelyi

Ismét elhalasztották az olimpiai fesztivált

Sokba kerültek a hullámvölgyek
Román jégkorongbajnokság: a Gyergyói HK 3–0-val maradt alul az elődöntőben

Bár az elődöntő három meccsén tizenegy gólt 
szerzett a GYHK, egyet sem tudott megnyerni

◂  F O T Ó :  D A N I E L  M A X I M I L I A N  M I L A T A




