
#jégkorong  #labdarúgás 2021.  JÚLIUS 26. ,  HÉTFŐ S P O R T 9

• A jégkorong Erste Liga vezetőségének közleménye szerint a legutóbbi idényben 
döntős Brassói Corona nem adott be érvényes nevezést. A Román Jégkorong-szövet-
ség (FRHG) pedig csak azzal a feltétellel járult hozzá az erdélyi csapatok részvételé-
hez, ha az Erste Liga mindhárom klub nevezését elfogadja.

D O B O S  L Á S Z L Ó  

A z Erste Liga honlapja szerint 
a 2021/22-es szezon változat-
lan létszámmal, de változó 

összetételben rajtolhat szeptember-
ben: a csapatnevezési határidőig 
nyolc magyarországi és két erdélyi 
együttes nyújtott be érvényes ne-
vezést a következő bajnoki évadra, 
azonban az előző idényben döntős 
Brassói Corona nincs köztük.

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 tá-
jékoztatása szerint az éves közgyű-
lés csak azzal a feltétellel járult hoz-
zá az erdélyi csapatok részvételéhez, 
ha az Erste Liga mindhárom klubjuk 
nevezését befogadja, ellenkező eset-
ben egyikük sem lehet részese a ver-
senysorozatnak.

„A liga a román szövetség ul-
timátumként értelmezhető feltételét 
visszautasítja, mert egy olyan klub 
nevezését, amely azt határidőig 
nem nyújtotta be, sőt mulasztását a 

román hokiszövetség döntését kö-
vetően sem pótolta, lehetetlen befo-
gadni” – áll a liga közleményében. 
Hozzáteszik: az Erste Liga vezetése 
hivatalos formában tájékoztatta a 
Román Jégkorongszövetséget arról, 
hogy a ligába való nevezés szabályai 
rögzítettek, valamennyi résztvevő 
számára előzetesen ismertek, így 
örömmel fogadják mindazon sport-
szervezetek csapatait, amelyek ezek-
nek a szabályoknak megfelelnek.

Megkérdeztük 
a székely csapatok vezetőit

Bereczky Szilárd, a Gyergyói HK me-
nedzsere megkeresésünkre ebben az 
ügyben nem kívánt nyilatkozni, azt 
mondta, a Brassó és a Magyar Jégko-
rongszövetség közötti nézeteltérés 
témájában nincs hozzáfűznivalója. 
„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 va-
ló részvételére, viszont a felnőtt csa-
patok indulását feltételhez kötötte. 
Szerintem a liga vezetőségének nem 
kellene ennyire merevnek lennie a 
döntésekben, be kellene látnia, hogy 
a román szövetség csak most, július 
végén adott engedélyt a felnőtt erdé-
lyi csapatoknak az Erste Ligában va-
ló nevezésre. A mi benevezésünk is 
csak most vált hivatalossá. Közvetítő 
szerepet vállaltam a Brassó, a román 
szövetség és az Erste Liga között, be-
széltem Cernica úrral, a Corona veze-
tőjével, illetve Szabados Richárddal, 
az Erste Bank vezérigazgató-helyet-
tesével, az Erste Liga alelnökével. 
Remélem, a dolgok rendeződnek, és 
mindhárom erdélyi csapat ott lesz 
a közös magyar–román bajnokság 
szeptemberi rajtjánál, telt ház előtti 
mérkőzéseknek örvendhetnek szur-
kolóink”– mondta el Hodos.

Az ügyben megkerestük tele-
fonon Emilian Cernicát, a brassói 
klub szakosztályelnökét, illetve Mi-
hály Árpád csapatvezetőt. Többszö-
ri telefonhívásunkra egyikük sem 
válaszolt.

Eszék a beugró a Puskás-Suzuki Kupán
Koronavírusos eset miatt nem vesz részt a Puskás-Suzuki-kupán a Pa-
nathinaikosz. A görög együttes kényszerű visszalépésének hírére szer-
vezők gyorsan intézkedtek, így nem lesz foghíjas a mezőny, nyolcadik 
csapatként horvátországi NK Osijek fiataljai vesznek részt a tornán. Az 
eszéki gárda a görögök helyére, az A-csoportba kerül az FK Csíkszereda, 
az FC Bayern München és a Puskás Akadémia mellé. Az FK Csíkszereda 
ma 16.45 órakor az eszékiek ellen kezd. Az A jelű csoportban a székely-
földi gárda a  folytatásban a házigazda Puskás Akadémiával (kedden 
18.30-tól) és a német Bayern Münchennel (csütörtökön 12 órától) mér-
kőzik meg. A B jelű kvartettben a legutóbbi győztes brazil Flamengo, a 
portugál Sporting Lisboa, a belga Genk és a Budapest Honvéd szerepel.

• RÖVIDEN 

8.00 Női 3x3-as kosárlabda, Olimpiai Játékok: Románia–Oroszország (TVR 1)
8.00 Kajak-kenu, Olimpiai Játékok (Eurosport 1, Duna TV)
8.45 Műugrás, Olimpiai Játékok (Eurosport 1)
9.20 Női vízilabda, Olimpiai Játékok: Magyarország–Oroszország (M4 Sport)
10.15 Férfi kézilabda, Olimpiai Játékok: Spanyolország–Norvégia (TVR 1)
13.00 Torna, Olimpiai Játékok (TVR 1, Eurosport 1, Duna TV)
13.00 Úszás, Olimpiai Játékok (TVR 1, M4 Sport)
14.00 Vívás, Olimpiai Játékok (Eurosport 2)
16.10 Férfi röplabda, Olimpiai Játékok (Eurosport 1)
18.30 Labdarúgás, 1. Liga: Chindia–Sepsi OSK 
          (Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Sport)
21.30 Labdarúgás, 1. Liga: FC U Craiova 1948–Dinamo 
          (Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Sport +)
4.20 Evezés, Olimpiai Játékok (TVR 1, Eurosport 1)
4.30 Úszás, Olimpiai Játékok (TVR 1, Eurosport 1, M4 Sport)
6.30 Súlyemelés, Olimpiai Játékok (Eurosport 1)

• 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  

G ól nélküli döntetlennel kezdte 
fennállása első európai ku-

paszereplését a Sepsiszentgyörgyi 
Sepsi OSK labdarúgó-csapata. Leo 
Grozavu együttese a szlovák Spar-
tak Trnava otthonában, a felvidéki 
Nagyszombaton játszott 0–0-t a Kon-
ferencia Liga második selejtezőköré-
nek első mérkőzésén. A háromszéki 
együttes több statisztikai mutató 
alapján is uralta a mérkőzést, gólt 
azonban hat kapura lövésből sem tu-
dott szerezni. Az új kupasorozatban 
pályára lépő magyar és román csa-
patok közül csupán az Újpest tudott 
nyerni. Labdarúgó Konferencia 

Liga, selejtező, 2. forduló, 1. mér-
kőzések: Spartak Trnava (szlo-
vák)–Sepsiszentgyörgyi Sepsi 
OSK 0–0; KF Laçi Laci (albán)–Uni-
versitatea Craiova 1–0 (1–0), gólszer-
ző Zarubica (35); FCSB–Sahtyor Ka-
ragandi (kazah) 1–0 (1–0), gólszerző 
Cordea (38.); Újpest FC–FC Vaduz 
(liechtensteini) 2–1 (1–0), gólszerzők 
Stieber Z. (7.), Tallo (64.), illetve Ci-
cek (81.); FK Rigas FS (lett)–Puskás 
Akadémia FC 3–0 (3–0), gólszerzők 
Lemajic (8., 24., a másodikat bün-
tetőből), Freisenbichler (18.). A visz-
szavágókat július 29-én, csütörtökön 
rendezik.

Nehezen, de győzni tudott az 
élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 
második fordulójában is a címvédő 
Kolozsvár CFR, így két forduló után 6 
pontja van. Labdarúgó 1. Liga, alap-
szakasz, 1. forduló: FC Argeș Pitești–
UTA 0–1, CS Mioveni–Bukaresti Ra-
pid 0–2, FC Voluntari–FC Botoșani 
0–1 és Academica Clinceni–Kolozs-
vári CFR 1–2. A Konstancai Farul–
Medgyes és az FCSB–U Craiova ta-
lálkozók lapzárta után fejeződtek be. 
A mai program: 18.30 órától Chindia 
Târgoviște–Sepsiszentgyörgyi Sepsi 
OSK, 21.30-tól pedig U Craiova 1948 
SA–Dinamo. (Dobos László)

A horvátországi Varasdon ki-
sorsolták a férfi asztalitenisz 

Bajnokok Ligája első csoportkörét. 
A székelyudvarhelyi klub zsinór-
ban a negyedik idényét kezdi el a 
nemzetközi porondon, eddig há-
romszor a második számú kiírás-
ban, az Európa Kupában szerepelt, 
a soron következő szezont pedig 
az összegyűjtött pontok alapján a 

Bajnokok Ligájában kezdheti el. 
A székelyföldi együttes a sorsolás 
előtt kérvényezte a házigazda sze-
repkört, ezt az Európai Asztalite-
nisz-szövetség (ETTU) pozitívan 
bírálta el. Rendezőkén az ISK-SZAK 
az A csoportba került, a kiemeltek 
közül az Európa Kupa-címvédő-
jét, a francia AS Pontoise Cergy 
TT húzták melléje, a második ka-

lapból a spanyol CTT Borges érke-
zett, míg a negyedikből a portugál 
GDCS Juncal. A mérkőzéseknek a 
székelyudvarhelyi sportcsarnok ad 
otthont szeptember 15–17. között, a 
következő körbe az első kettő jut, 
a másik két csapat pedig „vissza-
esik” az Európa Kupába. 

Józsa Csongor

Döntetlenről várja a visszavágót a Sepsi OSK

Házigazda lesz Székelyudvarhely a BL-ben

A Brassó aff érja a hokiligával
A Corona nem adott le érvényes nevezést a jégkorong Erste Ligába

Benevezett csapatok 

Az Erste Liga 2021/22-es idényére érvényes nevezést leadott csapatok (a 
liga közleménye szerint): Debreceni EAC, Dunaújvárosi Acélbikák, Miskolci 
DVTK Jegesmedvék, FTC-Telekom, Gyergyói Hoki Klub, MAC HKB Újbuda, 
Opten Vasas HC, Csíkszeredai Sportklub, Titánok és Újpesti TE.

Másfél hónappal a rajt előtt még sok 
a kérdőjel az Erste Ligával kapcsolatban

▴  FOTÓ: VERES NÁNDOR




