
2 0 2 1 .  J Ú N I U S  7 . ,  H É T F Ő S P O R T 9#labdarúgás  #Elit Liga

• Háromgólos veresé-
get szenvedett az FK 
Csíkszereda csapata 
az U16-os korosztály 
számára kiírt labda-
rúgó Elit Liga vasár-
nap délben Buzăuban 
rendezett döntőjében, 
az Academica Clinceni 
4–1-re nyert. A Szé-
kelyföld Labdarúgó 
Akadémián készülő 
fiatalok a szakembe-
rek szerint a döntőbe 
jutással a maximumot 
hozták ki.

D O B O S  L Á S Z L Ó ,  
B o d z a v á s á r

M ár a fi náléba jutással óri-
ási bravúrt értek el az alig 
egy éve együtt játszó aka-

démisták, a szombati elődöntőben 
Buza Balázs büntetőből szerzett 
góljával 1–0-ra verték a Temesvári 
LPS Banatul együttesét. A döntőben 
azonban érvényesült az Academica 
Clinceni néven futó, valóban a Bu-
karesti Academia de Fotbal ProSport 
akarata, amely uralta a mérkőzés 
nagy részét, és helyzeteit jobban 
kihasználta. Az elején az Ilfov me-

gyei gárda támadott többet, de a 13. 
percben az FK-nak is volt egy nagy 
helyzete, amikor Karácsony elől bra-
vúrral mentett Stanciu kapus. Nem 
sokkal később egy jobb oldali kapu 
előtti beadás Dințică fejéről jutott a 
csíki kapuba (1–0), majd a 34. perc-
ben Vajda szabálytalanul szerelte a 
tizenhatoson belül a Clinceni csatá-
rát, a tizenegyest pedig Dima érté-
kesítette (2–0). Az Academica még a 
szünet előtt növelte előnyét, Oprișan 
a 36. percben egy jobb oldali beadás 
végén védhetetlenül a kapuba fejelte 
a labdát  (3–0).

A 2x40 perces mérkőzés máso-
dik játékrészének elején a buka-
restiek újabb gólt értek el, a csíki 

védők sorozatos hibáit kihasznál-
va Dințică a tizenegyespont kör-
nyékéről a felső léc alá bombázott 
(4–0). A székelyföldieknek a 64. 
percben sikerült a szépítés, amikor 
Balogh saját térfeléről elindulva a 
labdát átvezette az ellenfél több 
játékosán, majd a tizenhatoson be-
lülről a kapus mellett a hálóba lőtt 
(4–1). A hajrában csökkenthette 
volna hátrányát az FK, de lövései 
kevéssel elkerülték az Academica 
csapatának kapuját.

Labdarúgó Elit Liga, U16-os 
korosztály, elődöntő: FK Csíksze-
reda–Temesvári LPS Banatul 1–0 
(1–0), gólszerző Buza Balázs (6. perc, 
büntetőből); Academica Clinceni–

Petrolul Ploiești 3–0  (1–0). Döntő: 
Academica Clinceni–FK Csíksze-
reda 4–1 (3–0), gólszerzők Tudor 
Dințică (13., 42.), Andrei Dima (34., 
büntetőből), Ianis Oprișan (36.), il-
letve Balogh Szilárd (64.). Academi-
ca Clinceni: Yanis Stanciu – Tudor 
Dințică, Alexandru Împungeroua, 
Robert Bădescu, Laurențiu Vlăs-
ceanu, Cosmin Costea, Alexandru 
Burcea, Andrei Dima, Alexandru 
Ureche, David Nemțanu, Ianis Op-
rișan. Cserék: Mario Vieru (kapus), 
Costin Dragomir, Omar Hussein, 
Emiliano Constantin, Andrei Fadei, 
Dan Dragnea, Sorin Păun, Vlad 
Lazăr-Tudor. Vezetőedző: Daniel 
Popa. FK Csíkszereda: Deák Csaba 

– Flavius Colceriu, Vajda Roland, 
Csedő Szilárd, Tamás Bence, Ke-
resztes Tamás, Péter Zsombor, Buza 
Balázs, Dusinszki Szabolcs, Balogh 
Szilárd, Karácsony Gellért. Cserék: 
Simon Máté (kapus), Zöld Hunor, 
Fazakas Henrik, Kovács Erik, Bákai 
Péter, Tőkés Benjámin, Ambrus Ta-
más. Stáb: Kurucsai Milán, Benkó 
Tihamér, Antal Szilamér, Tiberiu 
Lung, Nagy Barna, Simó Zalán, Du-
sinszki Zoltán.

A bajnokság legjobb játékosának 
(MVP) Alexandru Burceát (Academi-
ca Clinceni) választották, a döntős 
csapatoknak pedig Miodrag Belode-
dici többszörös BEK-győztes labda-
rúgó adta át az érmeket.

H osszú kihagyás után újra könyv 
jelent meg a csíkszeredai jégko-

rongról. Gyurka Csaba 90 éve jégen 
című könyve a csíki hoki történeté-
ről megjelent eddigi kiadványokat 
egészíti ki, a 20. század első felétől 
napjainkig ismerteti Székelyföld 
emblematikus sportágának történé-
seit, érdekességeit.

A könyvbemutatót csütörtökön 
este tartották a csíkszeredai Kájoni 
János Megyei Könyvtárban, ahol 

számos érdeklődő előtt ismertették a 
csíki hokiról megjelent kiadványt. A 
bemutatón a könyv megjelenéséről, 
a sportág történetével kapcsolatosan 
gyakran felmerülő kérdésekről a 
szerző mellett Boda Jenő, a csíki jég-
korong jeles szakértője és Szikszai 
Tamás, a Csíkszeredai Sportklub 
Szurkolók Egyesületének képviselő-
je beszélt.

Hiánypótló kiadvány Gyurka 
Csaba 90 éve jégen – A csíkszeredai 

jégkorongozás története című, több 
mint 300 oldalas, régi és a közel-
múltban készült fotókkal illusztrált 
könyve, amely a Státus Kiadónál 
jelent meg a Csíkszeredai Sportklub 
Szurkolók Egyesületének megbízá-
sából. A kiadvány 2020 tavaszán 
jelent meg, civil összefogásnak kö-
szönhetően, számos helyi cég támo-
gatásával, de a járvány miatt tavaly 
nem volt lehetőség megtartani a be-
mutatót. (D. L.)

J övőre május 2. és 8. között ren-
dezik meg Ljubljanában a férfi  

jégkorongozók koronavírus-járvány 
miatt kétszer elhalasztott divízió I/A 
világbajnokságát.

A pandémia miatt tavaly és idén 
is törlésre került megmérettetésen a 
házigazda szlovénok mellett a fran-
cia, az osztrák, a dél-koreai, a román 
és a magyar együttes szerepel.

A nemzetközi szövetség (IIHF) 
friss döntései közül a magyar szö-

vetség (MJSZ) kiemelte: jövő janu-
árban Győrben rendezik a női U18-
as divízió I/A világbajnokságot. Az 
ugyancsak elhalasztott tornán a ma-
gyar együttes ellenfele Szlovákia, 
Japán, Franciaország, Olaszország 
és Norvégia lesz.

Az már korábban eldőlt, hogy a 
tavasszal utolsó pillanatban elha-
lasztott női A csoportos világbaj-
nokság Calgaryban lesz augusztus 
20. és 31. között. Az viszont újdon-

ság, hogy a korábbi tervekkel el-
lentétben elképzelhető: 2022-ben 
is összecsapnak az elit csapatai. 
Korábban úgy volt, hogy a téli olim-
pia miatt ilyen esemény nem lesz, 
ám az IIHF most tervezi a jövő évi 
vb-t, erről szeptemberben tartanak 
szavazást.

Az A csoportos férfi  vb-t Helsin-
kiben és Tamperében rendezik meg 
2022 májusában – írja az MJSZ web-
oldala.

Hokis témájú könyvet mutattak be

Kijelölték a jövő évi hoki-vb időpontját

Finnország–Kanada döntő volt
Akárcsak két éve, Rigában is Kanada és Finnország vívta a jégko-
rong-világbajnokság döntőjét, a finálé lapzártánk után ért véget. 
Jégkorong-világbajnokság, elődöntő: Finnország–Németország 2–1 
(2–0, 0–1, 0–0), Kanada–Egyesült Államok 4–2 (1–1, 1–0, 2–1). A 3. 

helyért: Egyesült Államok–Németország 6–1 (1–0, 4–0, 1–1). A Kana-

da–Finnország döntő lapzárta után ért véget.

Sergio Pérez nyerte az Azeri Nagydíjat
Sergio Pérez, a Red Bull mexikói versenyzője nyerte meg a vasárnapi 
Formula–1-es Azeri Nagydíjat, melyen sem az összetettben vezető 
csapattársa, Max Verstappen, sem pedig a címvédő és hétszeres világ-
bajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája nem szerzett pontot. 
A 31 éves Péreznek ez pályafutása második futamgyőzelme, a Red 
Bull-lal pedig az első. Pérez mögött a négyszeres vb-győztes Sebastian 
Vettel, az Aston Martin német versenyzője ért célba másodikként, míg 
Pierre Gasly, az Alpha Tauri francia pilótája harmadikként. Az 51 körös 
futamot sokáig Verstappen vezette, a 47. körben azonban a holland bal 
hátsó defektet kapott, a szalagkorlátnak csapódott, és fel kellett adnia 
a versenyt, melyet egy körrel később piros zászlóval félbeszakítottak. 
Az utolsó három körnek állórajttal vágott neki a mezőny, a startnál pe-
dig Hamilton megpróbált bevágni Pérez mellé, ám elfékezte az első ka-
nyart, és a mezőny végére esett vissza. A leintésig Pérez nem hibázott, 
mögötte pedig Vettel és Gasly ért célba másodikként és harmadikként. 
Verstappen továbbra is vezeti a világbajnokságot Hamilton előtt, a 
harmadik helyre a friss futamgyőztes Pérez jött fel. A konstruktőröknél 
a Red Bull növelte előnyét, miután a Mercedes másik versenyzője, a 
finn Valtteri Bottas sem szerzett pontot. A vb két hét múlva, Franciaor-
szágban folytatódik.

• RÖVIDEN 

Ezüstnél többre nem futotta
U16-os labdarúgó Elit Liga, döntő: jobb csapattól kaptak ki a csíkiak

Edzői értékelő 

Kurucsai Milán, az FK veze-
tőedzője: „Nagyon nagy öröm 
számunkra, hogy ilyen szintre 
el tudtunk jutni és egy ilyen 
mérkőzést tudtunk játszani. Egy 
elég bizonytalan éven vagyunk 
túl ezzel a korosztállyal, hiszen 
sokáig nem volt bajnokság, 
majd a végén jött nekünk ez 
a lehetőség, ilyen rövidített 
formában. Úgy értékelem, hogy 
ezek a játékosok minden tőlük 
telhetőt megtettek. Az utolsó 
mérkőzésen egy jobb képes-
ségű csapattól kaptunk ki, az 
eredmény reális. Amit tudtunk, 
kihoztunk magunkból, remélem, 
rövid időn belül a gyerekek is 
elhiszik, hogy nagy dolog volt a 
döntőbe jutás.”

Nagyon erős ellenféllel találkozott az FK Csíkszereda a döntőben, a Clinceni győzelme megérdemelt  ▴ FOTÓ: PINTI ATTILA




