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• Az Magyar Jégko-
rong-szövetség (MJSZ) 
elnöksége az elmúlt 
hetek fejleményeit 
értékelve elfogadta 
a Brassói Corona is-
mételt méltányossági 
kérelmét, így három 
romániai csapat ve-
het részt a közös ma-
gyar-román jégkorong-
bajnokság, az Erste 
Liga 2021-2022-es 
szezonjában.

D O B O S  L Á S Z L Ó  

A z MJSZ augusztus 31-ei el-
nökségi ülés határozata a 
következő: „A Magyar Jég-

korong Szövetség Elnöksége helyt 
ad a CSM Corona Brașov méltányos-
sági kérelmének, és a nevezési díjjal 
megegyező összegű különeljárási 
díj ellenében jóváhagyja határidőn 
túli csapatnevezését az Erste Liga 
2021/22-es szezonjára.”

A szövetség elnöksége a ver-
senyiroda 2021. augusztus 3-ai elő-
terjesztése alapján 4 héttel ezelőtt 
már tárgyalta a Brassó eredeti méltá-
nyossági kérelmét, ám a klub koráb-
bi kommunikációja és a kapcsolódó 
levelezés alapján nem talált méltá-
nyosságra okot adó körülményt. Az 
elmúlt három hétben azonban több 
olyan fejlemény is történt, amelyek 

a kérdésben új helyzetet teremtettek. 
A döntést követően a székelyföldi 
csapatok megértették és elfogadták 
az Elnökség érveit, valamint minda-
zon körülményeket, amelyek a dön-
tés alapjául szolgáltak.

Such György, az MJSZ elnöke 
ezt követően több körben tárgyalt a 
székelyföldi, illetve brassói érintet-

tekkel, köztük a város polgármeste-
rével. Allen Coliban brassói polgár-
mester írásban is elismerte a Corona 
által korábban elkövetett hibákat, és 
egyúttal elnézést kért ezekért, más-
részt a klub tulajdonosaként az Ers-
te Liga felé Emilian Cernica helyett 
új kapcsolattartót jelölt ki Mihály 
Árpád személyében, harmadrészt 

érdemi változást ígért a klub vezeté-
sében, negyedrészt a klub nevében 
vállalta, hogy valamennyi Erste Li-
ga-szabályt be fognak tartani a többi 
csapathoz hasonlóan.

Az MJSZ elnöke a fentiek alapján 
javasolta újra napirendre venni az Co-
rona által ismételten benyújtott mél-
tányossági kérelem ügyét, melynek 

nyomán az elnökség a fenti határoza-
tot elfogadta, tekintettel arra is, hogy 
az erdélyi klubok részvétele az Erste 
Ligában kézenfekvő sportszakmai 
érdek. A 2021/22-es Erste Liga-szezon-
ban a döntés értelmében 11 csapat in-
dulhat, amelyek a következők: Brassói 
Corona, Debreceni EAC, Dunaújvárosi 
Acélbikák, Miskolci DVTK Jegesmed-
vék, FTC-Telekom, Gyergyói Hoki 
Klub, Győri ETO HC, MAC HKB Újbu-
da, Csíkszeredai Sportklub, Titánok és 
Újpesti TE. „Az idény sorsolását a na-
pokban lebonyolítják, a szezonkezdés 
várható dátuma szeptember 17.” – ol-
vasható az Erste Liga közleményében.

N ovák Károly Eduárd az utolsó 
előtti, nyolcadik helyen zárt a 

tokiói paralimpia országúti kerék-
páros versenyének időfutamán. A 
C4-es kategóriában Novák 50:16.60 
perc alatt tekerte le a 32 kilométe-
res távot, több mint négy perccel 
volt lassabb a szlovák aranyérmes 

Patrik Kurilhoz képest. Az ezüstöt 
a győztes honfitársa, Jozef Metel-
ka nyerte, a bronzot pedig a brit 
George Peasgood szerezte meg. 
Novák következő, egyben utolsó 
tokiói megmérettetése a C4-5-ös 
kategória mezőnyversenye lesz 
pénteken hajnalban. Korábban pá-

lyakerékpárban, a 4000 méteres 
üldözőversenyen ezüstérmet nyert. 
Románia küldöttsége eddig két ér-
met szerzett a 2020-as paralimpiai 
játékokon, Novák mellett a csel-
gáncsozó Alexandru Bologa a 60 
kilogrammos súlycsoportban nyert 
bronzérmet.

A rossz időjárás miatt egy héttel 
elhalasztották a csíkszeredai 

Nagy Rezső Sportegyesület által 
szervezett szabadtéri 3x3-as kosár-
labdatornát. A Márton Áron és Segítő 
Mária gimnáziumok mögötti szabad-
téri kosárlabdapályán augusztus 29. 
helyett vasárnap, szeptember 5-én 
rendezik meg a CsíkBall elnevezésű 
kosárlabdatornát. Az esemény alatt 
– szakképzett pedagógus felügyele-
te mellett – lesz gyereksarok is, ahol 
már akár 3 éves kortól kipróbálható 
ez a szép sportág. Bővebb informá-

ciók az esemény Facebook-oldalán 
találhatók.

A 3x3-as kosárlabda a nyári 
olimpiák programjába is bekerült, 
a szabályok sokban hasonlítanak a 
két palánkra játszott klasszikus ko-
sárlabdához (lépéshiba, kétszer in-
dulás stb.), de rengeteg sajátossága 
is van a szakágnak. A mérkőzéseket 
egy palánkra játsszák, nevéből adó-
dóan három a három ellen, a csapa-
tok létszáma 3+1 fő. Az a csapat nyer, 
amely hamarabb eléri a 21 pontot 
vagy 10 perc után több pontot ér el. 

Döntetlen állásnál az a csapat nyer, 
amely a hosszabbításban hamarabb 
elér 2 pontot. Minden dobás 1 pontot 
ér, a 3 pontos vonalon kívülről érté-
kesített dobás 2 pontot. Lepattanó 
vagy szerzett labda után ki kell vin-
ni vagy passzolni a labdát a 3 pontos 
vonalon túlra. Az időmérés a kapott 
kosár után sem áll meg, a 12 másod-
perces támadóidő azonnal újrain-
dul, a labdát ebben az esetben is ki 
kell juttatni a hárompontos vonalon 
kívülre. Mindkét csapatnak egy idő-
kérésre van lehetősége. (D. L.)

Az Acélbikákkal játszik a GYHK
Második felkészülési mérkőzésére készül a Gyergyói Hoki Klub. A 
Dunaújvárosi Acélbikák elleni ma esti meccsre munkából érkeznek 
a hokisok, semmit sem csökkentenek a kemény alapozás, fizikai 
felkészülés ritmusán, nehézségén. Ez egy teszt lesz arra is, hogy 
láthassák az edzők, hogy fáradtan, nem friss testtel milyen dönté-
seket tudnak hozni a játékosok – mutat rá Szilassy Zoltán, a GYHK 
vezetőedzője. A 20 órakor kezdődő dunaújvárosi meccsen lehetnek 
nézők a csarnokokban. A házigazda tájékoztatása szerint a DAB-
GYHK találkozó ingyenesen tekinthető meg, de maximum 250 fő  
lehet a lelátókon. A belé pé s csak vé dettsé gi igazolvá nnyal lehet-
séges, melyet a helyszí nen ellenő riznek. A mé rkő zé s kö zvetí té se 
megtekinthető  a sportstream.hu-n.

Francia ellenfél az ifi BL-ben
Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) elkészítette az ifjúsági 
labdarúgó Bajnokok Ligája, a Youth League első körének sorolását. 
A román bajnok FK Csíkszereda kemény ellenfelet kapott a legjobb 
32 között, a francia bajnok Angers SCO csapatával harcol majd a 
továbbjutásért. A párharc oda-vissza rendszerben zajlik, az első 
meccset Székelyföldön rendezik szeptember 29-én, a visszavágót 
pedig október 20-án a Loire menti városban. Az FK–Angers párharc 
továbbjutója a Gabala (azerbajdzsáni)–AZ Alkmaar (holland) csata 
továbbjutójával meccsel majd a legjobb nyolc közé jutásért. A 
magyar bajnok MTK első ellenfele a Youth League-ben a cseh Sparta 
Praha lesz. Továbbjutás esetén az MTK-ra német vagy belgiumi 
csapat vár.

• RÖVIDEN 

Egy héttel későbbre halasztották a kosártornát

Novák nyolcadik lett az időfutamon

Mégis indulhat a Brassói Corona
Továbbra is három erdélyi csapat vehet részt a jégkorong Erste Ligában

Sportklub–Corona mérkőzés. Ősszel 
újra lesznek Csíkszereda–Brassó 
összecsapások az Erste Ligában

▴  KORÁBBI  FELVÉTEL:  VERES NÁNDOR

Kanadai–amerikai vb-
döntő női jégkorongban

A papírformának megfelelően 
Kanada–Egyesült Államok dön-
tőt rendeznek a Calgaryban zajló 
női jégkorong-világbajnokságon. 
A csoportküzdelmek során, múlt 
csütörtökön a kanadaiak 5–1-re 
győzték le ősi riválisukat. Az elő-
döntőben az amerikai válogatott 
3–0-ra verte a finn együttest, a 
házigazda pedig 4–0-ra a svájci 
csapatot. Női vébét 1990 óta 
rendeznek, az első nyolc tornát 
Kanada nyerte, azóta viszont 
az Egyesült Államok – amely az 
utolsó öt vb-n diadalmaskodott 
– feljött 10:9-re az aranyérmek 
számát tekintve. Azaz egy újabb 
amerikai sikerrel összejönne az 
„egyenlítés”. A fennállása első 
elit vb-jén szereplő magyar vá-
logatott a kilencedik helyen zárt 
Calgaryban, és jövőre szintén az 
élvonalban szerepelhet.




