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A CORONA NEM ADOTT LE ÉRVÉNYES NEVEZÉST A MAGYAR – ROMÁN KÖZÖS JÉGKORONG-BAJNOKSÁGBA

Erste Liga brassóiak nélkül?
Nem adott be érvényes nevezést 
a jégkorong-Erste Ligába a leg-
utóbbi idényben döntős Brassói 
Corona – derült ki a bajnokság 
vezetőségének közleményéből. 
A Csíkszeredai Sportklub és a 
Gyergyói HK nevezésével nincs 
probléma, de a Román Jégko-
rong-szövetség (FRHG) csak 
azzal a feltétellel járult hozzá az 
erdélyi csapatok részvételéhez, 
ha az Erste Liga mindhárom 
klub nevezését elfogadja.

 » DOBOS LÁSZLÓ

A z Erste Liga honlapja szerint 
a 2021–2022-es szezon válto-
zatlan létszámmal, de változó 

összetételben rajtolhat szeptember-
ben: a csapatnevezési határidőig 
nyolc magyarországi és két erdélyi 
együttes nyújtott be érvényes neve-
zést a következő bajnoki évadra. A 
Debrecen, a Dunaújvárosi Acélbi-
kák, a Ferencváros, a MAC, a Vasas, 
a Fehérvári Titánok és az Újpest, va-
lamint a Csíkszeredai Sportklub és a 
Gyergyói HK, az elmúlt idényben is 
szerepelt, de a legutóbbi kiírásban 
döntős Brassói Corona nincs a neve-
zők között.

A legutóbbi három idényt a szlo-
vák Extraligában töltő DVTK Jeges-
medvék csapata ugyanakkor igen, 
viszont esetében kiemelik, hogy 

még nem zárultak le a szlovák féllel 
folytatott tárgyalásai, így elképzel-
hető, hogy mégsem csatlakoznak a 
magyar bázisú nemzetközi ligához.

A Román Jégkorongszövetség 
tájékoztatása szerint a közgyűlés 
csak azzal a feltétellel járult hozzá 
az erdélyi csapatok részvételéhez, 
ha az Erste Liga mindhárom klub-
juk nevezését befogadja, ellenkező 
esetben egyikük sem lehet részese a 
versenysorozatnak. „A liga a román 
szövetség ultimátumként értelmez-
hető feltételét visszautasítja, mert 
egy olyan klub nevezését, amely 
azt határidőig nem nyújtotta be, sőt 
mulasztását a román hokiszövetség 
döntését követően sem pótolta, le-
hetetlen befogadni” – áll a liga köz-
leményében. Hozzáteszik: az Erste 
Liga vezetése hivatalos formában 
tájékoztatta a Román Jégkorongszö-
vetséget arról, hogy a ligába való 
nevezés szabályai rögzítettek, vala-
mennyi résztvevő számára előzete-
sen ismertek, így örömmel fogadják 
mindazon sportszervezetek csapa-
tait, amelyek ezeknek a szabályok-
nak megfelelnek.

Bereczky Szilárd, a Gyergyói HK 
menedzsere megkeresésünkre ebben 
az ügyben nem kívánt nyilatkozni, 
azt mondta, a Brassó és a Magyar 
Jégkorongszövetség közötti nézetel-
térés témájában nincs hozzáfűzniva-
lója. „A GYHK benevezése rendben 
van, várjuk az Erste Liga kezdését” 
– mondta lapunknak Bereczky.

Hodos László, a Csíkszeredai 
Sportklub elnöke érdeklődésünkre 

elmondta, hogy a csíki klub elküld-
te benevezését a Román Jégkorong-
szövetség közgyűlése előtt, de az 
nem volt teljes, nem volt törvényes, 
mert nem tartalmazta a romániai 
szakszövetség engedélyét. Ezt most 
pótolták. „Nem tapasztaltam rossz-
indulatot a román szakszövetség 
vezetőségének részéről, engedélyt 
adott az ifi , a női és a három felnőtt 
csapat külföldi bajnokságokban 
való részvételére, viszont a felnőtt 
csapatok indulását feltételhez kö-
tötte. Szerintem a liga vezetőségé-
nek nem kellene ennyire merevnek 
lennie a döntésekben, be kellene 
látnia, hogy a román szövetség 
csak most, július végén adott enge-
délyt a felnőtt erdélyi csapatoknak 
az Erste Ligában való nevezésre. A 
mi benevezésünk is csak most vált 
hivatalossá. Közvetítő szerepet vál-
laltam a Brassó, a román szövetség 
és az Erste Liga között, beszéltem 
Cernica úrral, a Corona vezetőjé-
vel, illetve Szabados Richárddal, az 
Erste Bank vezérigazgató-helyette-
sével, az Erste Liga alelnökével. Re-
mélem, a dolgok rendeződnek, és 
mindhárom erdélyi csapat ott lesz 
a közös magyar–román bajnokság 
szeptemberi rajtjánál, telt ház előt-
ti mérkőzéseknek örvendhetnek 
szurkolóink”– mondta el Hodos.

Az ügyben megkerestük telefo-
non Emilian Cernicát, a brassói 
klub szakosztályelnökét, illetve 
Mihály Árpád csapatvezetőt. Több-
szöri telefonhívásunkra egyikük 
sem válaszolt.

 » „Szerintem 
a liga vezető-
ségének nem 
kellene ennyire 
merevnek lennie 
a döntésekben, 
be kellene látnia, 
hogy a román 
szövetség csak 
most, július 
végén adott en-
gedélyt a felnőtt 
erdélyi csapa-
toknak az Erste 
Ligában való 
nevezésre” – 
vélekedett Hodos 
László.

 » RÖVIDEN

Házigazda lehet Udvarhely 
az asztalitenisz-BL-ben
Vasárnap kora délután a horvát-
országi Varasdon kisorsolták a 
férfi  asztalitenisz-Bajnokok Ligája 
első csoportkörét. A Székelyud-
varhelyi ISK-SZAK nevét először 
húzták ki az urnából. A székely-
udvarhelyi klub zsinórban a ne-
gyedik idényét kezdi el a nemzet-
közi porondon, eddig háromszor 
a második számú kiírásban, az 
Európa Kupában szerepelt, a 
soron következő szezont pedig 
az összegyűjtött pontok alapján 
a Bajnokok Ligájában kezdhe-
ti el. A székelyföldi együttes 
a sorsolás előtt kérvényezte a 
házigazda szerepkört, ezt az 
Európai Asztalitenisz-szövetség 
(ETTU) pozitívan bírálta el. Előbb 
a rendezőket húzták az urnából, 
az ISK-SZAK neve pedig az elsőre 
felbukkant, így az A csoportba 
helyezték. A kiemeltek közül az 
Európa Kupa-címvédőjét, a fran-
cia AS Pontoise Cergy TT húzták 
melléje, a második kalapból a 
spanyol CTT Borges érkezett, 
míg a negyedikből a portugál 
GDCS Juncal. A mérkőzéseknek a 
székelyudvarhelyi sportcsarnok 
ad otthont szeptember 15–17. 
között, a következő körbe az első 
két helyezett jut tovább, a másik 
két csapat pedig „visszaesik” az 
Európa Kupába.
 
Magyar edzője lesz 
az amerikai kézilabdázóknak
Szabó Edina lesz az Egyesült Álla-
mok női kézilabda-válogatottjának 
szövetségi kapitánya – számolt 
be az MTI. Az amerikai szövetség 
honlapjának közleménye szerint 
Szabó megbízatása a 2024-es pári-
zsi olimpia végéig szól. A magyar 
edző Julio Sainz szövetségi kapi-
tány tanácsadójaként kezdi meg a 
munkát, mert az észak-amerikai és 
karibi térség idei kontinenstorná-
ján, és kijutás esetén a decemberi, 
spanyolországi világbajnokságon 
még az amerikai tréner irányítja a 
csapatot. „Ez az átmeneti periódus 
időt ad Edinának, hogy mélyebben 
megismerje programunkat, illetve 
megismerje a csapat lehetőségeit, 
és az előttünk álló kihíváso-
kat” – mondta Ryan Johnson, a 
szövetségi igazgatója. Hozzátette, 
Szabó játékosként és edzőként 
is hatalmas tapasztalattal ren-
delkezik, de az amerikai kézi-
labdasporthoz rengeteg egyedi 
kihívás kapcsolódik, amelyeket 
a túlnyomórészt európai rutinnal 
rendelkezők gyakran nem értenek 
meg. Johnson elárulta, a hozzáál-
lása miatt esett a magyar trénerre 
a választásuk. Szabó játékosként 
1986 és 1989 között 65 mérkő-
zésen 112 gólt szerzett a magyar 
válogatottban. Később férjével, 
Borsos Attilával Franciaországba 
költözött, és 15 évig a francia női 
válogatott menedzserigazgatója-
ként tevékenykedett. Hazatérésük 
után 2003 és 2007 között a Cornexi 
Alcoa vezetőedzője volt, a székes-
fehérváriakkal 2005-ben megnyer-
te az EHF Kupát. Az Érd csapatát 
2010-től tavaly tavaszig irányította, 
ebben az időszakban hatszor vezet-
te bajnoki bronzéremig együttesét, 
amely négyszer végzett dobogós 
helyen a Magyar Kupában.
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 » KRÓNIKA

Szezonbeli első győzelmét ünne-
pelte hétvégén az UTA élvonalbe-

li labdarúgócsapata, amikor a Liga 
1 második fordulójában 1-0-ra felül-
múlta Pitești-en az Argeș FC-t. Az 
aradiakat edző Bálint László szerint 
zavarta őket, hogy egy héttel koráb-
ban, hazai pályán csak döntetlent ér-
tek el, ezért nagyon elszántan utaz-
tak el erre a meccsre. „Fontos három 
pontot gyűjtöttünk, egy olyan csapat 
ellen, amelyik kiválóan védekezik. 
Szerintem mi is jól lezártuk előttük a 
teret, és összességében végig jól ját-
szottunk” – értékelt.

Ezalatt hibátlan maradt az újonc 
Rapid és a címvédő Kolozsvári CFR 
is, előbbi 2-0-ra nyert a Mioveni 
vendégeként, míg utóbbi a Clin-
ceni otthonából rabolt 2-1-es győ-
zelemmel. A Voluntari–Botoșani 
összecsapás 0-1-re zárult. A tegna-
pi Konstancai Farul–Medgyes és a 
FCSB–Craiovai Universitatea rang-
adót lapzártánk után rendezték, 
míg ma Chindia Târgoviște–Sepsi 
OSK (18.30 óra) és Craiovai U 1948–
Dinamo (21.30) párosítás szerint 
játszanak.

A Craiovai Universitatea vasár-
nap esti, FCSB elleni mérkőzésén 
amúgy már nem Marinosz Ouzou-
nodisz ült vezetőedzőként az oltyá-
nok kispadján, a görög szakembert 

ugyanis menesztették, amiért a 
Konferencia Liga második selejte-
zőkörében 1-0-ra kikaptak az FK 
Lacitól. Egyelőre Dragoș Bon irá-
nyítja a Szuperkupa-győztes ala-
kulatot, amelyik csütörtökön vívja 
meg az albániai visszavágót.

A romániai csapatok közül 
amúgy csak a Craiovai Universita-
tea került hátrányba a Konferencia 

Liga második selejtezőkörének első 
mérkőzése után: a fennállása első 
nemzetközi kupamérkőzésén pá-
lyára lépett Sepsi OSK gól nélküli 
döntetlent ért el a nagyszombati 
Spartak Trnava otthonában, míg 
az FCSB 1-0-ra nyert hazai pályán 
a kazah Sahtyor Karagandi elleni. 
A visszavágókat őket is csütörtökön 
vívják majd meg.

Megünnepelte szezonbeli első győzelmét az UTA

 » Marinosz 
Ouzounodiszt 
menesztették a 
Craiovai Universi-
tateától, amiért a 
Konferencia Liga 
második selejte-
zőkörében 1-0-ra 
kikaptak az FK 
Lacitól.

Győzelem. Az UTA maga mögé utasította házigazdáját a Liga 1 második fordulójában




