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• A tervezettnél egy 
nappal korábban, már 
holnap este elkezdődik 
a román jégkorong-
bajnokság döntője, 
a három nyert mér-
kőzésig tartó Brassói 
Corona–Csíkszeredai 
Sportklub párharc.

D O B O S  L Á S Z L Ó  

A Román Jégkorongszövetség 
(FRHG) programja szerint 
április 30-án rajtolt volna a 

román hokibajnokság döntője, de a 
Csíkszeredai Sportklubtól megtud-
tuk, hogy a párharc már holnap, 
csütörtökön, április 29-én este elkez-
dődik. Csütörtökön és pénteken este 
Brassóban lépnek jégre a csapatok, 
majd hétfőn és (ha szükséges) ked-
den a Vákár Lajos Műjégpálya lesz 
a párharc helyszíne. Ha szükséges, 
akkor a mindent eldöntő ötödik mér-
kőzést Brassóban rendezik meg má-
jus 6-án. Egységes kezdési időpont 
18.30 óra.

Hazai jégen, a Vákár Lajos Műjég-
pályán zárta le elődöntős párharcát 
a Csíkszeredai Sportklub, amely hét-
főn este élvezetes mérkőzésen múlta 
felül a galaciakat. Az összecsapás 
nem volt sima, négy perccel a ren-
des játékidő vége előtt a székelyföldi 

kék-fehérek csak 3–2-re vezettek, az 
utolsó három percben azonban még 
lőttek két gólt az elfáradt Duna-parti 
gárdának. Román jégkorongbaj-
nokság, elődöntő, 4. mérkőzés: 
Csíkszeredai Sportklub–Galaci 
CSM 5–2 (1–1, 1–0, 3–1), gólszer-

zők John Anthony Combs (7.), Judd 
Blackwater (27.), Andrej Taratuhin 
(44.), Láday Tamás (57.) és Justin 
Maylan (58.), illetve Albert Polinin 
(19.) és Adrian Irimia (51.). A párhar-
cot a Sportklub nyerte 3:1-es összesí-
téssel.

Mit mondanak az edzők?

Jason Morgan, a Sportklub vezető-
edzője szerint a vendégek az utolsó 
szalmaszálba is belekapaszkodtak, 
ezért sokáig nagyon szoros volt a 
találkozó. „Nem adták fel, 3–1 után 

egy hátrányos gólnak köszönhetően 
visszajöttek a meccsbe. Ebből erőt 
merítettek pár percre, végül azon-
ban kijött rajtuk a fáradtság, ami 
nem meglepő, hiszen végig két, két 
és fél sorral játszottak. Erőnlétileg 
nem bírták az utolsó tíz percet. Fon-
tos, hogy most a Brassó ellen döntő 
első mérkőzésre összpontosítsunk, 
ne a döntőre összességében. Brassó-
nak eggyel több napja volt pihenni a 
fi náléra, viszont remélhetőleg mi to-
vábbra is ilyen nagyszerűen fogunk 
teljesíteni” – nyilatkozta Morgan.

Hozó Levente, a Sportklub má-
sodedzője szerint a Brassónak na-
gyon fontos a román bajnokság, de a 
Sportklub az Erste Liga után a román 
bajnokságban is első helyen szeretne 
végezni. „Ez a harmadik döntő ebben 
a szezonban a Coronával. December-
ben a Román Kupa fi náléjában nem 
volt szerencsénk, a csapat egy hosz-
szú, vírus miatti kihagyás után tért 
vissza a jégre, és ez meg is látszott a 
játékunkon. Az Erste Liga döntőjében 
viszont több olyan meccs volt, ame-
lyen tisztán, nullára nyerve vertük 
a Brassót. Nem legyőzhetetlenek, ők 
azonban erre a döntőre külön készül-
tek, nagy hangsúlyt fektetnek rá, de 
nekünk is a győzelem a célunk, meg 
szeretnénk mutatni, hogy mi va-
gyunk a legjobb hokicsapat ebben a 
régióban” – mondta Hozó.

T artja vezető pozícióját a romániai 
hokiutánpótlás-nevelésben Szé-

kelyföld: a négycsapatos U18-as jég-
korongbajnokság első három helyén 
a székelyföldi csapatok végeztek.

A bajnoki címet a Csíkszeredai 
ISK korosztályos együttese szerezte 
meg, a csíki sportiskolások tíz pont 
előnnyel végeztek az élen. A dobo-
gós helyekért nagy harc folyt, végül 
– kisebb meglepetésre – a háromszé-
kiek szerezték meg az ezüstérmet, a 
gyergyóiak pedig harmadikok let-
tek. A Csíkszeredai ISK bajnokcsa-
patának összetétele: Bíró Nándor és 

Mihók Henrietta (kapusok), Adorján 
Koppány, Bajkó Csongor, Both Lász-
ló, Both Péter, István Sándor, Máthé 
Csongor, Nyika József, Süket Bálint 
(hátvédek), Barabás Benjamin, Bá-
lint Kajcsa János, Bănceanu Leven-
te, Bârsan Rezső, Bege Péter, Bene-
dek Tamás, Boga Hunor, Both Alpár, 
László Balázs, Márton Botond, Nyi-
ka Sándor, Nyisztor Ákos és Tankó 
Dávid Dániel (csatárok). A csapatot 
Gál Sándor és Todor Krisztián edzők 
készítették fel.

A bajnokság utolsó, Gyergyó-
szentmiklóson megrendezett kör-

mérkőzéses tornájának eredményei: 
Csíkszeredai ISK–CSM Suceava 14–
4, Gyergyószentmiklósi ISK–Sepsi-
szentgyörgyi Királypingvinek 2–4, 
Gyergyói ISK–Suceava 3–4, Csík-
szeredai ISK–Királypingvinek 10–3, 
Gyergyói ISK–Csíkszeredai ISK 2–1, 
Királypingvinek–Suceavai VSK 5–0 
(játék nélkül, zöld asztalnál). A baj-
nokság végeredménye: 1. Csíkszere-
dai ISK 24 pont, 2. Sepsiszentgyörgyi 
Királypingvinek 14 pont, 3. Gyergyó-
szentmiklósi ISK 13 pont, 4. CSM Su-
ceava 3 pont.

D. L.

T isztújító közgyűlést tartott áp-
rilis utolsó napjaiban a Román 

Sí- és Biatlonszövetség (FRSB). A 
közgyűlésen nem történt különö-
sebb meglepetés, a szövetség elnöke 
Dan Gheorghe Mihoc maradt, főtit-
kára pedig Puiu Gașpar. Újdonság, 
hogy alelnöknek a csíkszeredai Már-
ton Simont választották a következő 
évekre.

A farkaslaki születésű, évtizedek 
óta Csíkszeredában élő Márton Si-

mon a romániai biatlonsport utóbbi 
három évtizedének egyik legsikere-
sebb edzője, érmes helyezések, ifj ú-
sági és felnőtt világbajnokságokon 
elért kiváló eredmények hátterében 
állt. Hat téli olimpiára kísérte el a ro-
mániai válogatottat, edzésmódsze-
reit több egyetemi kurzusban meg-
találhatjuk. Jelenleg a Csíkszeredai 
ISK igazgatója, ő a hargitafürdői 
biatlonpálya megálmodója. „Nem 
kampányoltam, de a kollégák – ro-

mánok és magyarok – többsége rám 
szavazott. Én képviselem Székely-
földet a síszövetségben. Rövid távon 
a szűk egy év múlva esedékes téli 
olimpiára való felkészülés, a kva-
lifi kációs versenyeken való részvétel 
van napirenden a szövetségnél. Ja-
nuárig tolódott ki a kvalifi kációs idő-
szak, és komoly esély van arra, hogy 
székelyföldi sízők is jelen legyenek 
a 2022-es pekingi téli olimpián” – 
mondta el Márton Simon. (D. L.)

Sepsi–Szatmár döntő női kosárlabdában
Magabiztos sikert aratott a Sepsi-SIC a női kosárlabda-bajnokság 
elődöntőjének harmadik mérkőzésén is a Brassói CSU Olimpia ellen, 
és ezzel bejutott a fináléba, ahol ellenfele a Szatmárnémeti VSK lesz, 
amely szintén 3:0-s összesítéssel az Aradi FCC Baschet együttesét bú-
csúztatta. Női kosárlabda-bajnokság, elődöntő, 3. mérkőzés: Brassói 
CSU Olimpia–Sepsi-SIC 48:78. A párharcot a háromszéki együttes 
nyerte, 3:0-s összesítéssel. Megismétlődik a 2018-as és 2019-es dön-
tő, amikor a székelyföldi zöld-fehérek a partiumi csapat ellen szerezték 
legutóbbi két bajnoki címüket, tavaly viszont elmaradt a finálé, mivel 
a koronavírus-járvány miatt a pontvadászat megszakadt, és a kosár-
labda-szövetség nem hirdetett bajnokot.  A Sepsi SIC–Szatmárnémeti 
VSK párharc az egyik csapat harmadik győzelméig tart, az első két 
találkozót május 5-én és 6-án rendezik a Sepsi Arénában.

• RÖVIDEN 

14.00 1. Liga: Chindia–Astra (Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Sport)
16.00 Teremlabdarúgás, Bajnokok Ligája: Kajrat Almaty–Benfica 
           (Digi Sport 4, Telekom Sport 3, Look Sport 2)
16.30 Sznúker, világbajnokság, Sheffield (Eurosport 1)
16.30 Labdarúgás, 1. Liga: Sepsi OSK–Clinceni 
          (Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Sport)
18.00 Férfi kézilabda, Eb-selejtező: Románia–Svédország (TVR 1)
19.00 Labdarúgás, 1. Liga: Kolozsvári CFR–Botoșani 
           (Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Sport +)
20.00 Labdarúgás, La Liga: Bilbao–Valladolid 
           (Digi Sport 2, Telekom Sport 2, Look Sport)
21.00 Teremlabdarúgás, Bajnokok Ligája: Barcelona–Dobovec 
           (Digi Sport 4, Telekom Sport 4, Look Sport 3)
22.00 Labdarúgás, Bajnokok Ligája: Paris SG–Manchester City 
           (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  

Ifjúsági jégkorongban élen maradt Csíkszereda

Székelyföldi alelnök a síszövetségnél

Már holnap este elrajtol a hokidöntő
Megismétlődik az Erste Liga-finálé a román jégkorongbajnokságban

Sokadik egymás elleni mérkőzésére készül a Corona 
és a Sportklub. Ismerik egymás hibáit, erősségeit

◂  KORÁBBI  FELVÉTEL:  VERES NÁNDOR




