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A z Academica Clinceni kétszer 
is vezetett, mégsem tudta meg-

szerezni első győzelmét a labdarúgó 
1. Liga 15. fordulójának hétfői záró-
meccsén. A Bukaresti Rapid nyerte 
az ötgólos bajnokit, amelyen a játék-
vezető három büntetőt is megítélt. 
Az Academica Clinceni maradt az 
utolsó, míg a Rapid az ötödik helyről 
várja a folytatást. Az 1. Liga a nem-
zetközi szünet lejártával, november 
19-én folytatódik az Academica–
Sepsi OSK találkozóval. Labdarúgó 
1. Liga, 15. forduló, alapszakasz: 
Academica Clinceni–Bukaresti Ra-
pid 2–3 (1–0), gólszerzők Ventura 
(31.), Cascini (55.), ill. Bălan (52., 

60., mindkettőt büntetőből), Dandea 
(85.). Korábbi eredmények: Bukares-
ti Dinamo–Kolozsvári CFR 0–3, FCU 
Craiova 1948–Sepsiszentgyörgyi 
Sepsi OSK 1–1, Chindia Târgoviște–
Medgyesi Gaz Metan 0–1, FC Argeș 
Pitești–FC Botoșani 0–1, CS Mioveni
–Aradi UTA 0–0, Konstancai Fa-
rul–Universitatea Craiova 1–0. A 16. 
forduló programja: november 19-én 
17.30-tól Academica Clinceni–Sep-
siszentgyörgyi Sepsi OSK, 20.30-tól 
Chindia Târgoviște–Bukaresti Ra-
pid; november 20-án 15 órától Kons-
tancai Farul–Aradi UTA, 20.30-tól U 
Craiova 1948–Kolozsvári CFR; no-
vember 21-én 18 órától FC Argeș–U 

Craiova, 20.30-tól FCSB–FC Botoșani;
november 22-én 17.30-tól CS Mio-
veni–Medgyesi Gaz Metan, 20.30-tól 
FC Voluntari–Bukaresti Dinamo.

Az 1. Liga állása: 1. Kolozsvári 
CFR 39 pont, 2. FCSB 31, 3. Universi-
tatea Craiova 28, 4. FC Botoșani 27, 5. 
Bukaresti Rapid 26, 6. FC Voluntari 
25, 7. Konstancai Farul 24, 8. Aradi 
UTA 24, 9. FC Argeș Pitești 21, 10. 
Chindia Târgoviște 17, 11. Medgyesi 
Gaz Metan 15, 12. Sepsiszentgyörgyi 
Sepsi OSK 14, 13. FC U Craiova 1948 
14, 14. CS Mioveni 13, 15. Bukaresti 
Dinamo 8, 16. Academica Clinceni 4.

Orbán Zsolt

A laposan megrángatta a medve 
bajszát a Sapientia U23, a ro-

mán jégkorongbajnokság hétfő esti 
mérkőzésén két góllal is vezettek 
a zöld-fehér fi atalok, de végül egy 
góllal a Gyergyói Hoki Klub nyerte 
az összecsapást. A felcsíki főiskolás-
csapat az első harmad végén 3–1-re 
vezetett, a szünetben Szilassy Zoltán 
távollétében – az edzőnek ezekben 
a napokban a magyar válogatott-
nál vannak feladatai – Góga Attila 
másodedzőnek kellett rendet tennie 
a gyergyói fejekben, a második já-
tékrészben fordított is a GYHK. Az 
utolsó 20 percben már nem változott 
semmi, 4–3-ra a gyergyóiak nyertek. 

A meccs legjobb híre, hogy Szabó 
Krisztián visszatért az agyrázkó-
dása miatti hosszú, szeptember 24. 
óta tartó távolléte után. Rossz hír 
viszont, hogy Brassóban Fejes Nán-
dor is sérülést szenvedett egy durva 
ütközés után, így ő nem lehetett sem 
itt a jégen, sem a magyar válogatott 
felkészülésén, ahová előzőleg behí-
vót kapott. A válogatottban mégis 
lesz GYHK-játékos, Vincze Péter sze-
mélyében. A két együttes tegnap lap-
zártánk után véget ért mérkőzésen 
ismét összecsapott egymással. Ro-

mán jégkorongbajnokság: Gyer-

gyói Hoki Klub–Sapientia U23 4–3

(1–3, 3–0, 0–0). (G. I.)

Ráijesztett a Sapientia a GYHK-raA Rapid nyerte a büntetők meccsét

• A legfrissebb vál-
toztatás szerint jövő 
tavasszal szervezik 
meg a jégkorong Román 
Kupa küzdelmeit, annak 
ellenére, hogy koráb-
ban két másik verzió 
is érvényben volt. A 
mostani döntés szerint 
két helyszínen, Kézdi-
vásárhelyen és Csíksze-
redában rendezik majd 
a csoportmérkőzéseket 
és ezek győztesei vívják 
a döntőt a Vákár Lajos 
Műjégpályán.

GE RGE LY I M R E , OR B Á N Z S OLT

A csoportküzdelmek megszer-
vezésével a szezon kezdete 
előtt elfogadott eredeti ver-

zióhoz térnek részben vissza, ami azt 
mondta ki, hogy decemberben két 
selejtező tornán a Brassói Corona, a 
Gyergyói HK, a Bukaresti Steaua és 
a Sapientia U23 az A csoportban, a 
B kvartettben pedig a Csíkszeredai 
Sportklub, a Galaci CSM, a Három-
széki Ágyúsok és a Sportul Stu-
dențesc játszik a döntőért.

Ezt írta felül a Román Jégkorong 
Szövetség (RJSZ) szövetségi vezető-
tanácsának október 13-i ülésének 
határozata, miszerint a csoportbe-
osztás érvényben marad, de nem 
rendeznek külön selejtező mérkő-
zéseket, hanem a romániai baj-
nokság egyes összecsapásai majd 
kupameccseknek is számítanak, és 

a döntőt a két csoportgyőztes vívja 
december 22-én.

A döntést október 28-án iktatták 
és küldték ki a kluboknak. Ettől a 
dátumtól november 6-ig két ilyen 
meccsre került sor. Az első az októ-
ber 31-i Galac–Sportul volt, amely 
sima 22–1-es galaci győzelemmel 
zárult, és következett a november 
5-i Brassó–Steaua, ahol óriási meg-
lepetésre 1–2-re győztek az ifj abb 
Timaruék.

Ezt követően, másnap, novem-
ber 6-án született meg a szövetségi 
vezetőtanács újabb döntése, mi-
szerint mégsem számítanak a baj-
nokik a kupasorozatban. A hétvé-
gén ezért nem számított a kupában 
a Brassói Corona–Gyergyói Hoki 
Klub (6–7) és a vasárnapi Csík-
szeredai Sportklub–Galaci CSM 
(6–3), illetve a tegnapi Gyergyói 
Hoki Klub–Sapientia U23 mérkőzés 
eredménye sem.

A friss döntés szerint viszont az 
október 28. és november 6. közé eső 
Galac–Sportul és Brassó–Steaua 
meccsek eredménye érvényben ma-
rad. Ehhez képest érdekesség, hogy 
október 28-án két, már korábban 
lejátszott bajnoki összecsapást is ku-
pameccsnek minősítettek, de jelen 
állás szerint az október 7-i Gyergyói 
Hoki Klub–Steaua (5–1) és az októ-
ber 25-i Sportklub–Sportul (21–5) 
mérkőzések eredménye mégsem lesz 
érvényes a kupában.

Elsősorban a brassóiak örülhetnek 
az újabb verziónak, hiszen miután 
kikaptak a Steauától, a GYHK elleni 
vasárnapi vereségük már a végleges 
búcsút jelentette volna számukra az 
idei Román Kupa döntőjétől.

Nem akartak nézők nélküli 
kupadöntőt

„A Román Kupa döntőjének házigaz-
dájaként a Csíkszeredai Sportklub 
az esemény elhalasztását kérte a Ro-
mán Jégkorong Szövetségtől. Dönté-
sünket elsősorban a járványhelyzet 
befolyásolta, nem kívántunk nézők 
nélküli fi nálét szervezni, ráadásul 
a kupa eredeti időpontja egybeesett 
egy válogatottsági periódussal, 
amikor is a csapatoktól sok játékos 
hiányzik. A szövetség elfogadta a 
kérésünket, a csíkszeredai és a kéz-
divásárhelyi rendezésű kupát 2022-
ben fogjuk megtartani, de a pontos 
dátumról csak később születik dön-
tés” – nyilatkozta Hodos László a 
Csíkszeredai Sportklub elnöke.

Megint megváltozott a versenykiírás
Jégkorong Román Kupa: csak két bajnoki számít kupameccsnek

Az új változtatásnak köszönhető-

en mégsem búcsúzott a címvédő 

Brassói Corona a Román Kupa 

küzdelmeitől

▴  KORÁBBI FELVÉTEL: VERES NÁNDOR




