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Utolsó útjára kísérték
Ivan Patziachint
A Dinamo Sportklubjának udva-
rán vettek tegnap végső búcsút 
a vasárnap, 71 éves korában 
elhunyt Ivan Patzaichintól. A 
négyszeres olimpiai bajnok 
kenust katonai tiszteletadás mel-
lett, több százan kísérték utolsó 
útjára Bukarestben, ahol a Bellu 
temetőben helyezték örök nyuga-
lomra. Lánya, Ivona beszédében 
kiemelte: édesapja nekik és sokan 
másoknak Ivan az „aranyszívű” 
volt. „Soha senkit nem szeretett 
szomorúnak látni, senkinek nem 
akart csalódást okozni. Szerette 
az embereket, a barátokat, a 
sportot, a színházat, a zenét, a 
természetet, az állatokat. Engem 
és édesanyámat pedig imádott. 
Nem volt mindig könnyű, de szép 
élete volt. Apa szerette az életet, 
az élet pedig szerette őt. Nyugod-
jon békében” – búcsúzott.
 
Holland csatárral erősített
a Sepsi OSK
Megerősítette támadósorát a Sep-
siszentgyörgyi Sepsi OSK, a hol-
land Kevin Luckassen egy évig 
kölcsönben játszik a háromszéki 
labdarúgóklubnál. A 28 eszten-
dős játékos a török élvonalban 
szereplő Kayserisportól érkezett 
Háromszékre. Luckassen koráb-
ban a Viitorul és a Iași együt-
tesében is játszott. Pályafutása 
korábbi szakaszában a holland 
Almere City, az angol Northamp-
ton, az osztrák St. Pölten, a cseh 
Slovan Liberec és a skót Ross 
County csapatában szerepelt. 
Az élvonalbeli alakulatok közül 
erősített a Dinamo is: a bajnoki 
címvédő Kolozsvári CFR-től kapta 
kölcsön a középpályás Cătălin 
Itut. Az FCSB eközben a rutinos 
Constantin Budescut szerződ-
tette le tegnap, a 32 éves támadó 
középpályás három év szünet 
után tért vissza a fővárosiakhoz – 
szabadon igazolható játékosként 
érkezett. Ő, valamint az elmúlt 
napokban a bukaresti piros-ké-
kekhez érkezett Claudiu Keșeru 
és Valentin Gheorghe a Dinamo 
elleni örökrangadón mutatkoz-
hatnak be vasárnap.

 » KRÓNIKA

Támadóbb játékkal készül Magyar-
ország labdarúgó-válogatottja az 

Andorra elleni világbajnoki selejte-
ző-mérkőzésre, és bár a papírforma 
szerint jóval gyengébb a mai ellenfél, 
az elmúlt két elveszített összecsapás 
után „luxusnak” tartanák alábe-
csülni azt. Minderről Marco Rossi, a 
piros-fehér-zöldek szövetségi kapitá-
nya beszélt tegnapi sajtótájékoztató-
ján, amikor is kiértékelte az angolok 
ellen 4-0-ra és az albánok ellen 1-0-
ra elveszített mérkőzéseket is. Elem-
zései alapján a lendület, a győzni 
akarás, a párharcok felvállalásának 
hiánya volt a legszembetűnőbb a já-
tékukban, de erőnlétileg sem voltak 
a toppon – a nyári Európa-bajnokság 
sokat kivett belőlük. Kiemelte, hogy 
a mai összecsapásra változtat a felál-
lásukon, két csatárral fognak pályá-

ra lépni, és más taktikával is készül-
nek. „Albánia ellen noha nagyjából 
ugyanannyit birtokoltuk a labdát, 
kevesebb helyzetet tudtunk kialakí-
tani. Nem voltunk elég türelmesek a 
labdabirtoklás fázisában. (…) A mos-
tani ellenfelünk más erőt képvisel. 
Azt gondolom, hogy kevesebbet fo-
gunk védekezni, de számítok a szer-
vezett és hatékony csapatjátékunkra. 
A szurkolóktól pedig azt szeretném 
kérni, hogy legyenek velünk türel-
mesek. Andorra valószínűleg mély-
ségben fog védekezni, nekünk pedig 
járatni kell a labdát és keresni a lehe-
tőséget, ebből fakadóan biztosan jó 
időbe fog telni, mire fel tudjuk törni 
a védelmüket, és meg tudjuk szerez-
ni az első gólt” – nyilatkozta Rossi.

Játékosai közül Nagy Ádám leszö-
gezte: kielemezték az elmúlt idősza-
kot, levonták a következtetéseket, 
és képesek lesznek ezt „félretenni”, 

hogy az andorraiakra összpontosít-
sanak. „Dühösek vagyunk saját ma-
gunkra, amiért így alakult az elmúlt 
két mérkőzés. Anglia ellen megint 
kijött, hogy fontos azon dolgoz-
nunk, hogy a nemzeti válogatottban 
legyen egy tartás a nagyobb ellenfe-
lekkel szemben. Elkezdtünk valamit 
építeni, ami a szurkolók szeretetét 
is erősítette, és nem szeretnénk ezt 
egy hét alatt lerombolni, ezért is van 
bennünk hatalmas motiváció, hogy 
Andorra ellen megmutassuk, vissza 
tudunk térni a helyes útra. A legel-
ső dolog, hogy mentálisan helyre 
tegyük egymást és saját magunkat. 
Ha pedig újra úgy tudunk küzde-
ni, mint ahogy tettük az Eb-n, nem 
lesz ebből ennél nagyobb probléma. 
Úgy érzem, a válogatottal szintet 
tudott lépni, de ezt meg is kell tar-
tanunk” – idézte a Pisa futballistá-
ját a Magyar Labdarúgó-szövetség 

hivatalos honlapja. Az I csoport-
ban jelenleg negyedik helyen álló 
magyarországi együttes 21.45-kor 
fogadja Andorrát, ezzel egy időben 
Lengyelország–Anglia és Albánia–
San Marino összecsapások lesznek 
a hatosban. A J csoportban harma-
dik helyen álló Románia válogatott-
ja szintén 21.45-kor lép ma pályára 
Szkopjéban, ahol a hatosában egy 
ponttal mögötte álló Észak-Macedó-
nia lesz a házigazdája. Két nyert 
mérkőzés után némi optimizmussal 
készülnek az újabb megmérettetés-
re, de mint azt Ionuț Nedelcearu, a 
kék-sárga-pirosak védője tegnap ki-
emelte: nem dőlhetnek hátra, mert 
még semmit sem valósítottak meg. 
„A neheze viszont még csak ezután 
jön” – fi gyelmeztetett. A macedónok 
ellen nem léphet pályára Ianis Hagi, 
akinek tegnap délután pozitív lett a 
koronavírustesztje.

Két támadóval készülnek a magyarok Andorra ellen

 » „Elkezdtünk 
valamit építeni, 
ami a szurkolók 
szeretetét is 
erősítette, és 
nem szeretnénk 
ezt egy hét alatt 
lerombolni, ezért 
is van bennünk 
hatalmas mo-
tiváció, hogy 
Andorra ellen 
megmutassuk, 
vissza tudunk 
térni a helyes 
útra” – mondta 
Nagy Ádám.

Mindhárom erdélyi csapat 
hazai jégen mutatkozik be 
az Erste Liga új idényében, 
szeptember 23-án pedig az első 
székely rangadót is lejátsszák 
Gyergyóban.

 » ORBÁN ZSOLT

M ár csak kilencet kell alud-
ni ahhoz, hogy az Erste 
Liga új idényének első já-

téknapjára ébredjünk: szeptember 
17-én elrajtol a magyarországi és 
erdélyi jégkorongcsapatokat fel-
vonultató bajnokság 2021–2022-es 
szezonja. Jövő pénteken rögtön öt 
mérkőzést rendeznek, és jégre lép 
a Csíkszeredai Sportklub, a Brassói 
Corona és a Gyergyói HK is.

A három romániai együttes mind-
egyike hazai környezetben kezd: a 
címvédő Sportklub a Fehérvári Ti-
tánokat, az elmúlt idényben döntős 
barcaságiak az Újpestet, míg a gyer-
gyóiak a Dunaújvárosi Acélbikákat 
fogadják elsőként. Ezen magyar-
országi alakulatok viszont erdélyi 
turnéjuk során három nap leforgása 
alatt mindhárom erdélyi alakulattal 
találkoznak, de nem kell sokat vár-
ni az első székely rangadóra sem: 
a GYHK és a Sportklub már az első 
játékhéten összecsap: szeptember 
23-án a kék-fehérek megyei riváli-
sukhoz látogatnak.

A menetrenddel kapcsolatban 
Szilassy Zoltán, a GYHK vezető-
edzője azt mondta, hogy a sorso-
lásnak nincs nagy jelentősége, hi-
szen úgyis mindenki mindenkivel 
játszik majd. „Ettől függetlenül 
nekünk jól jön most, hogy hazai 
pályán kezdhetünk, hiszen a szé-
kely játékosok így családjukkal le-
hetnek. Ha Magyarországon kezd-
tünk volna, akkor ott kellett volna 
maradnunk, miután hetek óta már 
Érden készülünk. Nekem eddig 
csak ellenfélként volt lehetőségem 
megtapasztalni, hogy milyen a telt 
házas gyergyói csarnok hangulata, 

ELKÉSZÜLT A JÉGKORONG ERSTE LIGA VERSENYNAPTÁRA, MINDENKI VÁRJA A KEZDÉST

Székely rangadó az első játékhéten

Elkészült a műsor. GYHK–Sportklub csatát is rendeznek az Erste Liga új idényének szezonkezdetén

 » A három 
romániai együt-
tes mindegyike 
hazai környe-
zetben kezd: a 
címvédő Sport-
klub a Fehérvári 
Titánokat, az 
elmúlt idényben 
döntős barcasá-
giak az Újpestet, 
míg a gyergyóiak 
a Dunaújvárosi 
Acélbikákat fo-
gadják elsőként.

tudom, mennyire nehéz itt vendég-
ként játszani, és most megérezhetjük 
azt az erőt is, amit a hazai csapat kap 
a lelátótól. Bízom benne, hogy sok 
szurkolónk felvette az oltást és ve-
lünk lehet a mérkőzéseken” – mond-
ta a szakember, emlékeztetve arra, 
hogy tavaly a koronavírus-járvány 
miatt nézők nélkül, zárt kapuk mö-
gött kellett hokizniuk.

Hozó Levente, a Sportklub má-
sodedzője szerint az előzetes prog-
ramot korábban leküldték, és a 
közzététel előtt konzultáltak a csa-
patokkal. Ő is kiemelte, hogy előbb-
utóbb hazai pályán és idegenben is 
meg kell mérkőzniük mindenkivel. 
„Most már teljes a csapat, úgy érzem, 
fel vagyunk készülve, és nagyon 
várjuk a kezdést. Várjuk, hogy újra 
nézők előtt hokizhassunk. Vannak 
infóink az első ellenfeleinkről, de 
majd a jégen dől el, hogy ki milyen 
játékerőt képvisel. Az első ellenfél a 
fehérvári együttes, egy fi atal csapat, 
amely szinte teljesen kicserélődött. 
Mi győzelmekkel szeretnénk megör-
vendeztetni az első hazai meccseken 
szurkolóinkat” – mondta el Hozó.

Az Erste Liga honlapján a teljes 
menetrend megtalálható, a tervek 
szerint a február 19-éig tartó alap-
szakasz során a csapatok négyszer 
mérkőznek meg egymással. Idén 
sem lesz középszakasz, a 11 fős me-
zőnyből az alapszakaszt követően az 
első hat egyenesen a rájátszásba jut, 
míg a 7–10. helyezettek három nyert 
meccsig zajló párharcokat játszanak 
a playoffb  a kerülésért. A szurkolók 
számára jó hír, hogy az új idényben 
minden alakulat első hazai mérkőzé-
se ingyenesen lesz megtekinthető a 
helyszínen.

Arról már beszámoltunk, hogy az 
erdélyi alakulatok már elkezdték áru-
sítani a bérleteket és a jegyeket az új 
szezonra. A csíki mérkőzésekre a me-
gyei csendőrség átirata szerint csak 
azok mehetnek be, akiknek van ol-
tási igazolványuk, fel tudnak mutat-
ni egy negatív teszteredményt, vagy 
igazolni tudják, hogy átestek a koro-
navírus-fertőzésen. Ha a fertőzöttségi 
ráta 2 ezrelék alatt van, akkor lehet 
telt ház is. Hargita megyében tegnap 
0,18 ezrelék volt az igazolt fertőzések 
14 napos átlaga.
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