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• Tizenkét mérkőzés után az élen áll a Gyergyói 
Hoki Klub a jégkorong Erste Ligában. Sorozatban 
hét meccset nyertek meg a piros-fehérek, ennek 
ellenére Szilassy Zoltán vezetőedző elmondta, 
hogy még nincs készen a csapata, és látják azo-
kat a pontokat, ahol még javulniuk kell.

GERGELY IMRE

A GYHK kétségtelenül történe-
te legjobb időszakát éli meg. 
Úgy áll az élen, hogy már 

legalább egy meccset mindenkivel 
játszott az Erste Liga idei alapszaka-
szában és csak az UTE tudta legyőz-
ni. Szilassy Zoltán vezetőedző ennek 
ellenére nem jár a fellegekben. Amint 
a DVTK elleni vasárnapi meccs után 
nyilatkozta, a győzelmek értékét nö-
veli, hogy ezeket úgy érték el, hogy 
komoly hiányzóik vannak. Brassó el-
len nem szerepelhetett Orbán és Bo-
dó, majd kiesett Sylvestre és Trancă 
is, Szabó Krisztián pedig a Sportklub 
elleni meccsen a Papp Szabolcs ál-
tal okozott agyrázkódása miatt még 
hosszú ideig nem bevethető.

„Nagyon tetszik az egészben, hogy 
a csapat karaktere fejlődőképes, aki 
lehetőséget kap, az elfogadja a szere-
pet, ami rá van bízva, és megpróbál 
az adott keretek között jól teljesíteni. 

Tisztában van azzal mindenki, hogy 
egy ilyen hosszú szezont nem lehet 
így végigfutni, így biztosan lesz majd 
gödör is, amibe süllyedni fogunk, de 
ez a karakter segíteni fog majd akkor. 
A győzelem mindig veszélyes fegy-
ver, mert elfedi a problémákat, míg 
egy vereség esetén edző és játékos is 
elmélyed a miértekben. Nekünk most 
az a dolgunk, hogy továbbra is fel-
fedezzük azokat a lyukakat, amiben 
fejlődnünk lehet és azon dolgozzunk, 
hogy minél tartósabb legyen a for-
mánk” – fogalmazott a GYHK edzője, 
majd leszögezte, hogy csapata játéka 
még mindig nincs kész.

Szilassy Zoltán hozzátette, nem 
a tabellát nézi, hanem a csapa-
ta fejlődését. Vannak győzelmek, 
ami után lehet mérgelődni, és lehet 
olyan vereség is, amely után relatíve 
elégedettek lehetnek – mondta. „To-
vábbra is az a cél, hogy az alapsza-
kaszban az első négyben végezzen a 
Gyergyói Hoki Klub, de még időben 
nem tartunk ott, hogy erről kelljen 
beszélni” – jegyezte meg.

Felmerül a kérdés, hogy a hú-
zóemberek sérülése miatt tervez-
nek-e további erősítéseket. Szilassy 
válasza határozott: nem. A vezető-
edző nagyon elégedett az öltözővel 
és a játékosmennyiséggel is. Öt sor-

ral nehéz tempós edzéseket tartani, 
de szükség van a bő keretre, hiszen 
két bajnokságra kell fi gyelni és az 
Erste Ligában nagyon sok jégidőt 
kapó játékosokat így lehet rotálni a 
román bajnokság meccsein.

Kettészakadt a mezőny

Habár nem játszott minden csapat 
mindenkivel, már elég jól kirajzo-
lódtak az erőviszonyok. Az Erste Li-
ga első és hatodik helyezettje között 
7 pont a különbség, és van öt csapat, 
amelyek jelentősen lemaradtak az 
első hatoshoz képest.

A GYHK-t csak az UTE tudta 
megverni, ellenben a lilák szolgál-
tatták az eddigi időszak egyetlen 
igazán komoly meglepetését is, 
amikor alulmaradtak a Titánok-
kal szemben. A második helyezett 
Sportklub ellenállhatatlan az edző-
váltás óta, az FTC azonban ingado-
zó formát mutat, viszonylag simán 
kapott ki Gyergyószentmiklóson és 
Csíkszeredában, de aztán kiütötte 
a Brassót. A Corona számára pedig 
semmiképpen nem jó jel, hogy az 
igazán komoly riválisaitól (GYHK, 
Sportklub, FTC) sorban kikapott. Az 
említettek mellett a MAC tartozik az 
első hathoz még, akikkel komolyan 
számolni kell, eddig csak kilenc 
meccset játszottak, de így is szerez-
tek már 21 pontot.

Az Erste Liga vasárnapi ered-
ményei: Gyergyói HK–DVTK 2–1
(2–0, 0–1, 0–0), Csíkszeredai 
Sportklub–DEAC 6–3 (1–0, 4–0, 
1–3), Corona–FTC 0–4 (0–0, 0–2, 
0–2), UTE–MAC HKB  2–1 – hosz-
szabbítás után (1–0, 0–1, 0–0, 1–0).

A tegnap reggel elindult Fran-
ciaországba az FK Csíkszereda 

U19-es együttese, amely holnap 19 
órakor a Raymond Kopa stadionban 
játssza az Angers elleni visszavágót 

a labdarúgó UEFA Youth League 
bajnoki ágának első fordulójában. A 
fi úk Bukarestből repültek Párizsba, 
ahonnan autóbusszal utaztak tovább 
a Loire-menti városig – adta hírül a 

klub honlapja. Demény Norbert veze-
tőedző 18 játékossal utazott el a mér-
kőzés helyszínére. Az FK szeptember 
végén hazai pályán 2–0-s vereséget 
szenvedett a francia bajnoktól.

M a az A, B, C és D csoport har-
madik fordulós mérkőzéseivel 

folytatódik a labdarúgó Bajnokok Li-
gája 2021–22-es kiírásának csoport-
küzdelme. A játéknapon a három 
magyar válogatott labdarúgót – Gu-
lácsi Pétert, Willi Orbánt és Szobosz-
lai Dominikot – foglalkoztató, pont 
nélkül álló RB Leipzig az A csopor-
tot vezető Paris Saint-Germainhez 
látogat. A Brugge–Manchester City 

találkozó játékvezetője a romániai 
Kovács István, segítői Vasile Mari-
nescu és Ovidiu Artene, illetve Ma-
rian Barbu (tartalék) lesznek. Íme, a 
mai program.

A csoport: 19.45-től Club Brugge 
(belga)–Manchester City (angol), 22 
órától Paris Saint-Germain (fran-
cia)–RB Leipzig (német).

B csoport: 22 órától FC Porto (por-
tugál)–AC Milan (olasz) és Atlético 

Madrid (spanyol)–Liverpool FC (an-
gol).

C csoport: 19.45-től Besiktas (tö-
rök)–Sporting Lisboa (portugál), 22 
órától AFC Ajax (holland)–Borussia 
Dortmund (német).

D csoport: 22 órától Internazio-
nale (olasz)–Sheriff  Tiraspol (moldo-
vai) és Sahtar Donyeck (ukrán)–Real 
Madrid (spanyol).

Dobos László

Elrajtolt a megyei kézilabda-bajnokság
Elkezdődött a Hargita megyei női kézilabda-bajnokság 2021–2022-es 
idénye, amelyen vendégként két Maros megyei együttes is részt vesz. 
A hatcsapatos vetélkedő első tornáját Balánbányán rendezték. Az első 
két forduló eredményei: Zetelaka–Felcsík 30–28, Marosvásárhelyi 
Active7–Szentegyháza 30–32, Csíkszeredai NKSZ–Szováta 23–18, 
Zetelaka–Szentegyháza 32–26, Active7–NKSZ 23–19, Felcsík–Szováta 
19–21. Férfi bajnokságot jelentkezők hiányában nem rendeznek.

A Rapid meglepte a kolozsváriakat
Elszenvedte második idegenbeli vereségét a bajnokságban a címvé-
dő Kolozsvári CFR, vasárnap késő este 2–0-ra kikapott a Bukaresti 
Rapid vendégeként a labdarúgó 1. Liga 12. fordulójában. A mérkőzést 
Mioveni-ben játszották. Labdarúgó 1. Liga, alapszakasz, 12. forduló: 
Bukaresti Rapid–Kolozsvári CFR 2–0 (1–0), gólszerző Bălan (27. és 55. 
perc). Korábbi eredmények: Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK–FC Voluntari 
1–2, Medgyesi Gaz Metan–Bukaresti Dinamo 2–1, FCSB–CS Mioveni 
3–0, FC Argeș Pitești–Konstancai Farul 2–1, Aradi UT–U Craiova 1948 
SA 1–0. Az FC Botoșani–Chindia Târgoviște és az U Craiova–Academica 
Clinceni találkozó lapzárta után fejeződött be. Az élmezőny: 1. Kolozs-
vári CFR 30, 2–3. FCSB és FC Voluntari 24–24, … 13. Sepsi OSK 10.

• RÖVIDEN 

Kovács István vezeti a Brugge meccsét

Youth League: elutaztak a visszavágóra

Akad tennivaló az éllovasnál
Szilassy Zoltán vezetőedzőt kérdeztük az Erste Liga-éllovas GYHK szárnyalásáról

Szilassy Zoltán örül az eddig megszerzett 
pontoknak, de úgy látja, csapata játéka 
még nincs kész teljesen

▾  FORRÁS: GYERGYÓI HOKI  KLUB




