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• Szeptember közepén rajtol a 2021–2022-es 
jégkorong Erste Liga, és várhatóan szintén szep-
temberben elkezdődik a román hokibajnokság. 
A Csíkszeredai Sportklub ma elkezdi a bérletek 
árusítását az új szezonra.

D O B O S  L Á S Z L Ó

E zen a héten még Csíkkarcfal-
ván, a Felcsíki Műjégpályán 
készül az új szezonra a Csík-

szeredai Sportklub jégkorong-együt-
tese, de hétvégére a Vákár Lajos 
Műjégpályán is edzésre alkalmas 
lesz a jégfelület. Hodos Lászlótól, 
a Sportklub elnökétől megtudtuk, 
hogy a székelyföldi kék-fehérek a 
tervek szerint hazai jégen kezdenek 
az Erste Ligában, szeptember 17-én 
a Titánok csapatát látják vendégül. 
„Elkezdtük a bérletek árusítását, 
amelyek megvásárlásakor kedvez-
ményben részesülnek azok, akik az 
elmúlt szezonra támogatói bérletet 
vásároltak. Ha véletlenül idén ősz-
szel a koronavírus miatt nézőszámi 
korlátozásokat vezetnének be, akkor 
a bérletesek szintén előnyt élveznek 
majd” – hangsúlyozta Hodos.

Bérlet igényléséhez és kiváltá-
sához szükséges a személyi igazol-
vány. A Sportklub vezetőségétől 
megtudtuk, hogy az általuk kiadott 

bérletek csak a Vákár Lajos Műjég-
pályán és csak a Sportklub által 
szervezett Erste Liga- és román baj-
noki mérkőzésekre érvényesek

Bérletárak

Teljes díjszabású bérlet (TDB) az A, 
B, C, D, E és G szektorokba – 500 lej.

Kedvezményes díjszabású bérlet 
(KDB): a nappali tagozatos diákok-
nak 26 évig, nőknek, valamint az 
idősebb korosztálynak, akik 1956. 
december 31. előtt születtek az A, B, 
C, D, E és G szektorokba – 400 lej.

VIP bérlet az F szektorba (kár-
pitozott székek, VIP bejárat, extra 
szolgáltatások, büfé) – 2500 lej.

A klub közleménye szerint 50 
lejes kedvezményben részesülnek 
azok, akik támogatói bérletet váltot-
tak és a 2020–2021-es idényben ezzel 
támogatták a Csíkszeredai Sport-
klubot. Ehhez szükséges felmutatni 
a 2020–2021-es idényre szóló bérle-
tet. A bérletek hétfőtől csütörtökig 

10–15, pénteki napokon pedig 10–13 
óra között válthatók ki a Sportklub 
székhelyén, a Vákár Lajos Műjégpá-
lyánál.

A 2021/2022-es idényre egy szur-
kolói jegy az Erste Ligára és a román 
bajnokságra is egységesen 25 lejbe 
fog kerülni. Fontos információ, hogy 
a 130 cm-nél alacsonyabb gyerekek-
nek a belépés díjmentes.

Gyergyói győzelem Győrben

Harmadik felkészülési mérkőzésén 
második győzelmét aratta a Gyer-
gyói Hoki Klub. Pénteken este a Győr 
vendégeként nyertek a piros-fehé-

rek. Jégkorong, felkészülési mérkő-
zés: Győri ETO HC–Gyergyói HK 4–7 
(1–2, 2–3, 1–2), gólszerzők Madácsi 
Benedek 2, Czakó Barna, Béres Bol-
dizsár, illetve Sébastien Sylvestre 
3, Szigeti Ákos, Sárpátki Tamás, 
Brance Orbán, Chris Bodo. Az Érden 
edzőtáborozó gyergyói csapat az 
első felkészülési mérkőzésen 2–0-s 
vereséget szenvedett az érsekújvári 
HC Nové Zámky együttesétől, majd 
8–3-ra nyert a Dunaújvárosi Acélbi-
kák otthonában. A tervek szerint a 
gyergyói gárda pénteken, szeptem-
ber 10-én este Székesfehérváron a 
Hydro Fehérvár AV19 csapatának 
otthonában lép majd jégre.

G yőzelemmel kezdte a terem-
labdarúgó 1. Liga új szezonját 

a Futsal Klub Székelyudvarhely, a 
nyitóforduló első mérkőzésén, szom-
baton 7–5-re nyert az élvonalban 
újonc Sportul Ciorăști vendégeként. 
„A vártnál nehezebben sikerült ez 
a győzelem, a lényeg az, hogy meg-
van a három pont. Nagyon sok hibát 
vétettünk, pontatlanok voltunk, és 
sok helyzetet kihagytunk, ezáltal 
megnehezítettük a dolgunkat, pedig 
meggyőző előnyünk is volt. Köny-
nyebb mérkőzésre számítottam, egy 

lelkes csapat ellen játszottunk, amely 
fegyelmezetten és sportszerűen védte 
a saját érdekeit. Nem a legszebb játé-
kunkat hoztuk, ennél jobban tudunk 
és kell is játszani, ha a kitűzött célt el 
akarjuk érni” – nyilatkozta a találko-
zó után Jakab Zoltán, az FK Székely-
udvarhely vezetőedzője.

Teremlabdarúgó 1. Liga, alap-
szakasz, 1. forduló: Sportul Cio-
răști–Futsal Klub Székelyud-
varhely 5–7 (1–2), a győztes csapat 
gólszerzői Gálfi  2, Szécsi, Kerestély, 
Miklós, Kedei és Balázs

Egy másik mérkőzésen: Galaci 
United–Kolozsvári Clujana 23–1. A 
Temesvári CFR–Luceafărul Buzău 
összecsapást holnap, kedden 18 órá-
tól rendezik. A Dévai Autobergamo 
csapata szabadnapos volt.

A következő forduló (szeptember 
11–14.) programja: szombaton 11 órá-
tól Clujana–Ciorăști, vasárnap 18 
órától Székelyudvarhely–Temesvár, 
szeptember 14-én 18 órától Déva–
Galac. Buzău csapata szabadnapos 
lesz.

Horváth Bálint Ottó

V éget ért a tokiói paralimpia, 
amelyen a magyar küldöttség 

az éremtáblázat 18. helyén végzett. 
A 37+1 fős magyar csapat összesen 
hat sportágban (úszásban, kerekes-
székes vívásban, asztaliteniszben, 
kajak-kenuban, atlétikában és lövé-
szetben) hét arany-, öt ezüst- és négy 
bronzéremmel fejezte be a játékokat. 
Szabó László, a Magyar Paralimpiai 

Bizottság (MPB) elnöke a magyar 
paralimpiai sport aranycsapatának 
nevezte a tokióit, és úgy véli, hogy 
minden versenyző minden verseny-
számában mindent kihozott magá-
ból a japán fővárosban.

Románia küldöttsége két érmet 
szerzett a paralimpiai játékokon, ezzel 
a 71. helyen zárt. Novák Károly Eduárd 
sportminiszter pályakerékpárban, a 

4000 méteres üldözőversenyen nyert 
ezüstérme mellett a cselgáncsozó 
Alexandru Bologa a 60 kilogrammos 
súlycsoportban szerzett bronzérmet.

Az éremtáblázat élén toronyma-
gasan Kína végzett, sportolói össze-
sen 207 érmet (96 arany, 60 ezüst, 51 
bronz) nyertek, megelőzve Nagy-Bri-
tanniát (41–38–45) és az Egyesült Ál-
lamokat (37–36–31). (H. B. O.)

Elhunyt Patzaichin, a kenulegenda
Hetvenegy éves korában elhunyt Ivan Patzaichin négyszeres olimpiai 
és többszörös világbajnok kenus – jelentette be a Román Olimpiai és 
Sportbizottság. Patzaichin 1949. november 26-án született a Duna-del-
tai Mila 23 településen. Tulceán kezdett el sportolni, ahonnan 18 éve-
sen átkerült Bukarestbe, a Dinamo klubhoz, ahol fényes sportkarriert 
futott be. Patzaichin 1968 és 1984 között ötször vett részt az olimpiai 
játékokon, amelyeken összesen hét érmet, köztük négy aranyat (C-1 
1000 m: 1972; C-2 1000 m: 1968, 1980, 1984) és három ezüstöt (C-2 500 
m: 1980, 1984; C-2 1000 m: 1972) nyert. Ezenkívül 11 világbajnokságon 
vett részt 1970 és 1982 között, melyeken 9 aranyat, 4 ezüstöt és 9 
bronzérmet szerzett.

Olasz dominancia női röplabdában
Az olasz válogatott nyerte a női röplabda Európa-bajnokságot, miután 
a szombati esti, belgrádi döntőben 3:1-re legyőzte az előző két tornán 
győztes házigazda szerb csapatot. Az olaszok történetük során 
harmadszor, 2009 óta először nyerték meg a kontinensviadalt. Női röp-
labda Eb, döntő: Olaszország–Szerbia 3:1 (–24, 22, 19, 11); a 3. helyért: 
Törökország–Hollandia 3:0 (20, 19, 23). A 24 csapatos, bolgár, horvát, 
román és szerb közös rendezésű kontinensviadalon Románia a csoport-
körben, Magyarország pedig a nyolcaddöntőben búcsúzott.

Halálos baleset a Jászvásár Ralin
Súlyos baleset következtében életét vesztette Adrian Răspopa a 
Jászvásár Rali szombati második szakaszán. A sérült pilótát helikop-
terrel szállították a jászvásári kórházba, ahol sajnos már nem tudták 
megmenteni az életét. A versenyt nem folytatták.

• RÖVIDEN 

Magyarország 16, Románia 2 érmet szerzett

Udvarhelyi győzelem a futsalnyitányon

Árusítják a Sportklub-bérleteket
Hazai pályán kezdi az Erste Ligát a csíki hokicsapat

Másfél év után újra lehetnek nézők a Vákár 
Lajos Műjégpályán rendezendő hokimeccseken

▸  KORÁBBI  FELVÉTEL:  GÁBOS ALBIN




