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• Összegyűl a romániai teremlabdarúgó-válogatott, 
idegenben két felkészülési mérkőzést játszik. A Kacsó 
Endre által irányított együttes alapos átalakuláson 
megy át, a marosvásárhelyi szakember ezúttal is sok 
székelyföldi sportolót hívott be a keretbe.

JÓZ S A C S ONG OR

A romániai futsalválogatott 
ma délelőtt gyűl össze, Ka-
csó Endre a második ilyen 

jellegű felkészülési mérkőzéseit 
játszhatja a csapattal. Két hónap-
pal ezelőtt az ukránokkal teszteltek 
hazai környezetben, a Besztercén 
rendezett találkozók egyikét meg-
nyerték, a másikon viszont vereséget 
könyveltek el.

Ezúttal idegenben, Grúziával 
csapnak össze, a párharcokat jövő 
héten, kedden és szerdán játsszák. A 
szövetségi kapitány ezúttal is bátran 
válogatott, több fi atalnak is bizalmat 
szavaz, ahogy most is a székelyföl-
di teremlabdarúgók vannak több-
ségben a keretben. A Futsal Klub 
Székely udvarhely adja a legtöbb 

játékost: négyen ölthetik magukra 
a mezt, közülük Balázsi Attila első 
válogatottságát jegyezheti, ameny-
nyiben pályára lép.

A magyar élvonalból is egy sor 
volt udvarhelyi játékos kapott behí-
vót: Mánya Szabolcs (aki egyben a 
válogatott pályaedzője is), Hadnagy 
István és Szőcs László. A székelyföl-
dieket a két marosvásárhelyi szár-
mazású, most a Dévai Autobergamó-
ban játszó Küsmödi Tamás és Iszlai 
Richárd egészíti ki.

Kacsó Endre a szövetség hivata-
los oldalán adott nyilatkozatában 
kifejtette, az a célja, hogy minden 
játékosa megkaphassa a lehetősé-
get, ezzel is kipróbálja, mire képesek 
ezen a szinten: „Persze az eredmény 
is fontos, de sokkal lényegesebb, 
hogy az én elképzelésem, a játékfi lo-
zófi ám érvényesüljön a pályán. Azt, 
amivel majd elindítjuk a vb-selejte-

zősorozatot. A grúzokat ismerjük, 
nem is olyan rég fontos meccseket 
játszottunk ellenük. Igaz, hogy azó-

ta mi átalakuláson megyünk keresz-
tül, ők pedig újabb brazil játékoso-
kat honosítottak.”

Grúziával a román futsalválogatt 
a 2018-as Európa-bajnokság pótse-
lejtezőjében csapott össze, hazai 
környezetbeli 2–2 után 7–4-re nyer-
tek idegenben, így kijutottak a kon-
tinenstornára.

A romániai teremlabdarú-

gó-válogatott kerete. Kapusok:

Andrei Grigoraș (FK Székeyudvar-
hely), Teodor Lungu (Temesvári 
CFR), Gică Dospinescu (Luceafărul 
Buzău). Mezőnyjátékosok: Küs-
mödi Tamás, Iszlai Richárd (mind-
ketten Dévai Autobergamo), Kedei 
Barna, Bálint Andor, Balázsi Attila 
(mindhárman FK Udvarhely), Paulo 
Ferreira (Clube Recreativo de Can-
doso), Felipe Oliveira (Jaén), Szőcs 
László (Nyírgyulaj FK), Mánya Sza-
bolcs, Hadnagy István (mindketten 
Kecskemét), Vlăduț Dudău (Sportul 
Ciorăști), George Lepădatu (ASD Ac-
tive Network).

A Csíkszeredai Sportklub csapa-
tát Sofron István, a Gyergyói 

Hoki Klubot Vincze Péter képvisel-
heti a ma kezdődő Sárközi Tamás 
Emléktornán. Rajtuk kívül még egy 
csíkszeredai születésű jégkorongo-
zó, a Hydro Fehérvár AV19 együtte-
sének csatára, Mihály Ákos kapott 
meghívót Magyarország válogatott-
jába. Az első kerethirdetés során 
a GYHK hátvédje, Fejes Nándor is 
a behívottak között szerepelt, de ő 
sérülés miatt nem lehet ott a válo-
gatottban. Sean Simpson szövetsé-
gi kapitány együttese ma 20 órától 

Olaszországgal csap össze a Tüs-
kecsarnokban, pénteken 16 órától 
olasz–ukrán mérkőzést láthatnak 
a nézők, szombaton 17 órától pedig 
Magyarország–Ukrajna találkozó 
következik. A magyar válogatott 
szakmai stábjában dolgozik Szilassy 
Zoltán, a GYHK vezetőedzője is.

A magyar keret. Kapusok: Raj-
na Miklós (UTE), Hetényi Zoltán 
(DEAC), Arany Gergely (FTC-Tele-
kom). Hátvédek: Scott Macaulay 
(MAC HKB Újbuda), Szirányi Bence 
(DVTK Jegesmedvék), Garát Zsom-
bor (MAC), Horváth Milán (Hydro 

Fehérvár AV19), Pozsgai Tamás 
(MAC), Kiss Dániel (UTE), Kiss Ro-
land (DVTK), Tóth Gergely (MAC). 
Csatárok: Sebők Balázs (Ilves Tam-
pere), Csányi Karol (Zvolen), Galló 
Vilmos (Lulea HF), Erdély Csanád 
(Fehérvár AV19), Sofron István 
(Csíkszeredai Sportklub), Nagy Ger-
gő (FTC), Magosi Bálint (Fehérvár 
AV19), Nagy Krisztián (SaPKo), Szi-
ta Donát (Rungsted), Mihály Ákos 
(Fehérvár AV19), Kulmala Rasmus 
(FTC), Tóth Richárd (MAC), Vincze 
Péter (Gyergyói HK).

Gergely Imre

H at mérkőzésre szóló eltiltást 
kapott Dóczi Zsombor, a MAC 

HKB Újbuda hátvédje, aki az FTC-Te-
lekom elleni vasárnapi jégkorong 
Erste Liga-mérkőzésen durván, alat-
tomosan szabálytalankodott Juhani 
Tamminennel. A magyar szövetség 

fegyelmi bizottságának tájékoztatá-
sa szerint Dóczi az 5–2-re elveszített 
mérkőzés 26. percében az egyedül ki-
ugró, védekezésre képtelen Tammi-
nent hátulról nagy erővel, durván, 
a sérülésokozás komoly veszélyével 
bottal megütötte. Az ütés akkora ere-

jű volt, hogy Dóczi botja eltörött. A 
MAC következő három mérkőzésén 
Erdélyben lép jégre: november 19-én 
Brassóban, 20-án Gyergyószentmik-
lóson, 21-én pedig Csíkszeredában 
vendégszerepel, Dóczi egyiken sem 
játszhat. (Dobos László)

Napirenden a román hokibajnokság
Nem született meglepetés a kedd esti Gyergyói Hoki Klub–Sapientia 

U23 mérkőzésen a romániai jégkorongbajnokság alapszakaszában, a 

gyergyói piros-fehérek az első harmadban lőtt három góllal döntötték 

el a pontok sorsát. Egy nappal korábban, hétfőn a GYHK kétgólos 

hátrányból fordítva nyert 4–3-ra a Sapientia ellen. Romániai jégko-
rongbajnokság, alapszakasz: Gyergyói HK–Sapientia 5–1 (3–0, 1–1 

1–0), gólszerzők Santeri Saari, Császár Hunor, Szigeti Ákos, Sárpát-

ki Tamás és Vincze Gergő, illetve Lázár Menyhért. A Csíkszeredai 

Sportklub–Bukaresti Steaua párharcok első találkozója lapzárta után 

fejeződött be. A két csapat ma este fél 7-től újra megmérkőzik.

Kijutnának az olimpiára a magyar hokis lányok
Fennállása óta először juthat ki a magyar női jégkorong-válogatott az 

olimpiára: Lisa Haley szövetségi kapitány csapata mától vasárnapig a 

csehországi Chomutovban selejtez, és a négyes torna első helyezett-

je szerez indulási jogot a februári pekingi téli ötkarikás játékokra. Az 

olimpiai kvalifikációs torna programja: ma 13 órától Magyarország–

Lengyelország, 17 órától Csehország–Norvégia; szombaton 17 órától 

Lengyelország–Csehország, 21 órától Magyarország–Norvégia; 

vasárnap 17 órától Csehország–Magyarország, 21 órától Norvégia–

Lengyelország. A női hoki 1998 óta szerepel az olimpia műsorán, a 

magyarok eddig a közelébe sem kerültek a kijutásnak. Közel tíz éve 

még a világ negyedik vonalában játszottak, azóta sikerült a világ 

legjobb tíz csapata közé kerülni és játszani az elit vb-n. A magyar 

férficsapat utoljára 1964-ben játszott olimpián, és az már augusztus-

ban eldőlt, hogy a 2022-es játékokra nem jut ki.
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