
Bécsnek osztják az észt. Két 
vesztes mérkőzés után Oliver 
Setzinger, az osztrák válo-

gatott harmadik sorának szélsője 
kifakadt. „Mi vagyunk az egyet-
len nemzet az egész hokivilágban, 
amely, úgy tűnik, nem akarja a leg-
ütőképesebb csapatát összerakni. 
Rajtunk kívül mindenki a legerő-
sebb összeállításában próbál játsza-
ni. Ez így nincs rendjén” – mondta 
az osztrák vb-keret egyetlen légiósa. 
A svájci Lausanne HC támadója 
nyilatkozatában burkoltan hazája 
szövetségét tette felelőssé néhány 
nagy név hiányzásáért. Bizonyá-
ra az a tény, hogy Thomas Vanek, 
Michael Grabner, Berndt Brückler 
vagy Tomas Pock nincs a keretben, 
a bécsi sportdiplomácia egyértelmű 
kudarca. Ez még nem tartja vissza 
az osztrákokat attól, hogy a szlovén, 
horvát, magyar tengelyen megkísé-
reljék eljátszani az észosztó szerepet. 
De ez már egy másik történet.

Ettől függetlenül, a hatalmas 
norvég pofon – amelybe szerda 
délután már az első harmadban be-
leszaladtak – önmagáért beszél. A 
kanadaiakat, a svédeket, de még a 
svájciakat is elnézve az, amit a Bu-
dapesten „sógoroknak” aposztrofált 
nemzet fiai játszanak, csak jóindu-
lattal lehet jégkorongnak nevezni. 
Úgy tűnik, a kemény pénzen megfi-
zetett légiósok nélkül az EBEL nem 
üti a világelit színvonalát. Tény, hogy 
az osztrák hokiban több pénz van, 
mint a szlovénben vagy a magyar-
ban, a székelyről nem is beszélve, de 
pénzen még a nyugati világban sem 
lehet alázatot, szívet és főleg észt vá-
sárolni. Pedig ma Bécsben mindhá-
rom igazi hiánycikk.

Néhány perccel az osztrák zakó 
után, Pozsonyban Christensen az 
első ráadáspár másodikjaként fél-
magasan a kapu jobb oldalába lőtt, 
és ezzel eldőlt, hogy a szlovének, az 
osztrákok és a fehéroroszok mellett 
a lettek harcolnak majd a kiesésért. 
Az EBEL-krém és a KHL-töltelék 
párharca külön ínyencségnek ígér-
kezik. Az osztrákoknak esélyük van 
pótvizsgára. Ahhoz azonban szom-
batig valamicskét meg kell tanulniuk 
oroszul.

A csoportkör két igazi csemegéje 
estére maradt. Pozsonyban az aktuá-
lis világranglista negyedik és ötödik, 
Kassán pedig a harmadik és hatodik 
helyezettje mérte össze erejét. Min-
dig élményszámba megy amikor a 
hat nagy hokinemzet képviselői egy-
más ellen játszanak. Most sem volt ez 
másképp. A Svédország – Egyesült 
Államok mérkőzés rendkívül iramos, 
szemet gyönyörködtető játékkal in-
dult. Felváltva forogtak veszélyben 
a kapuk, ötletesen bontakoztak ki 
a támadások, átlagosan percenként 
láthatott egy-egy jól eltalált löketet 
a publikum. A kapusok, néha kissé 
bizonytalankodva ugyan, de mindig 
hárítottak. Egyetlen eset kivételével, 
de ekkor Gunnarsson bombája a ka-
puvason csattant. A dudaszó előtt 
másfél perccel Stewart adta el a ko-
rongot a saját harmadában, Ericsson 
hálából azonnal Berglundhoz ját-
szott, aki kapásból kilőtte a jobb al-
sót. A gólt követően az amerikaiak 
megrázták magukat, és bő egy perc 
múlva ismét egyenlő volt az állás: 
emberelőnyben Fowler tökéletesen 

szúrt bele Stephan kitűnő érzékkel 
középre lőtt korongjába. A találat 
tovább fokozta a tengerentúliak já-
tékkedvét, így aztán a játékrész vége 
egyértelmű amerikai fölényben zaj-
lott. Szünetben aztán Montoya úgy 
döntött, hogy főszereplővé lép elő. 
Az amerikai hálóőr a 24. percben a 
kapuja mögé merészkedett, az egyen-
lítő gólt bő húsz perce még a bünte-
tőpadról szemlélő Tedenby ellopta 
tőle a korongot, estében a kapu elé 
továbbított, az ott várakozó Kruger 
pedig a vészkapusnak beugró Stu-
art lábai mellett fonákkal a kapuba 
húzta a játékszert. Egy percen belül 
a svéd védelem tévedését kihasználva 
Wheeler gól helyett a jobb vasat ta-
lálta telibe, így mindössze a kapuva-
sak tekintetében tette egyenlővé az 
állást. Ezt sem sokáig, hiszen Ekman 
Larson is feliratkozott a vascsengetők 
lajstromára. A játékrész második fe-
lében aztán dűlőre vitték a dolgot a 
skandinávok: előbb Sjogren talált 
be közelről, majd Berglund tolta a 
figyelmetlen Montoya mellől gól-
vonalon túlra az amerikai kapu tor-
kában árválkodó korongot. A tény-
szerűség kedvéért kell hozzáten-
nünk, hogy a teljesítménye alapján 
hálóőrnek még nagylelkűen is csak 
nehezen nevezhető amerikai kapus 
Sjogren góljában is alaposan benne 
volt, fogható lövés surrant be a de-
reka és könyöke között. A középső 
felvonásban, annak dacára, hogy a 
két csapat kapura lövéseinek száma 
egyenlő volt, a svédek kiváló sem-
leges harmadbeli játékukkal, a gyer-
meteg védelmi hibákat kihasználva 
kivégezték az amerikaiakat.

A harmadik harmadból mind-
össze tíz másodperc telt el, és 
Smithnek hála, ismét egyenlő a ka-
puvasak száma. A játékrész második 
felébe fordulva ugyancsak a nagy 
akarással játszó Smith szerzett ko-
rongot, Wheelerhez továbbított, aki 
nagyon kisodródva fonákkal a kapu 
irányába tolta a játékszert. Fasth, a 
túloldalon többször is bakizó sors-

társával szolidarizálva, benézte. A 
találat mindössze szépségtapasznak 
volt elég, hiszen az utolsó négy perc-
ben Ericsson és Petrasek is bevette 
Montoya kapuját. A magabiztos 
svéd sikert követően eldőlt, hogy 
Kassán egyetlen csapat sem folytat-
ja teljes pontszámmal. Kanada öt, a 
svédek négy, az amerikaiak és a sváj-
ciak három-három, a norvégok két, 
a franciák pedig egyetlen egységgel 
indítanak a negyeddöntős helyezé-
sekért vívott külön bajnokságban.

A Monarchiában százötven évvel 
ezelőtt is Bécsből osztották az észt. 
Néhány magyar uraság hajbókoló 
partner volt mindehhez. Gyönge-
ségüket az erősebbhez való dörgölő-
dzéssel próbálták leplezni. Rettegő 
kis nyuszi lelkületüket palástolan-
dó, amikor csak alkalom adódott, 
két ököllel verték a mellüket. Az 
egykori Monarchia utódállamai-
nak hokitársadalmában ma is sokan 
Bécs felé kacsingatnak. Akárcsak 
százötven esztendeje, most is kézen-
fekvő a dörgölődzés. Ily módon ma 
is jól lehet palástolni a gyöngeséget. 
Pedig van, kell lennie életnek Bécsen 
kívül is. Aki nem hiszi, kapcsolja be 
a tévét, és nézze a világbajnokságot. 
Ha nem hisz nekem, hát tapasztalja 
meg a saját szemével, hogy az oszt-
rák csapat az egyetlen, amely lefelé 
lóg ki a mezőnyből. Nem is kicsit...

Eredmények
C csoport: Ausztria – Norvégia 

0–5, Svédország – USA 6–2. A cso-
port végeredménye: 1. Svédország 7 
pont, 2. USA 6 p., 3. Norvégia 5 p., 
4. Ausztria 0 p.

D csoport: Dánia – Lettország 
3–2 (szétlövéssel), Finnország – 
Csehország 1–2. A csoport végered-
ménye: 1. Csehország 9 p., 2. Finn-
ország 5 p., 3. Dánia 2 p., 4. Lettor-
szág 2 p.

G csoport (a kiesés elkerülésé-
ért): Szlovénia – Lettország 5–2, 
Fehéroroszország – Ausztria 7–2.

Ráduly Róbert Kálmán

Újabb győzelmet szerzett a 
Székelyudvarhelyi KC a férfi 
kézilabda országos bajnok-

ság hétközi fordulójában a Nagybá-
nyai Minaur otthonában. Nem volt 
könnyű dolga Vlad Caba edzőnek, 
hiszen három meghatározó játékosa 
– Bârză, Rusia és Dimache – sérülés 
miatt el sem utazott az utolsó előtti 
helyezett Nagybányai Minaurhoz.

Az első félidőben, bár párszor 
egyenlített és még vezetett is a házi-
gazda, azért a vendégek kontrollálták 
a mérkőzést, háromgólos előnnyel 
mehettek a pihenőre. A folytatás-
ban már öttel is vezettek, de beállt a 

hullámvölgy, kiegyenlített a Minaur. 
Izgalmas utolsó percek voltak, em-
berhátrányban fejezte be a meccset 
az SZKC, de megtartotta hidegvérét, 
elhozta a nagyon értékes pontokat, 
újból megerősítette ezzel második 
helyét a tabellán.

A Konstancai HCM hazai kör-
nyezetben nyert az U Suceava ellen, 
így három fordulóval a vége előtt 
megnyerte a bajnokságot.

Eredmény: Nagybányai Minaur 
– Székelyudvarhelyi KC 21–23 
(10–13) /Mihalcea 7, Răpciugă 4, 
Ferenczi 4, Sztojlov 3, Kuzmanoszki 
3, Frăţilă 1, Tálas 1/.

Hazai pályán győzött szer-
dán este a Manchester 
United a német Schalke 

04 ellen, így kettős győzelemmel 
jutott a labdarúgó Bajnokok Ligája 
döntőjébe.

Sir Alex Ferguson együttese – 
amely négy éven belül harmadszor 
jutott a fináléba – május 28-án az 
FC Barcelonával találkozik majd a 
londoni Wembley Stadionban. A 
2008/09-es kiírás döntőjében is ez 
volt a párosítás, akkor a katalánok 
Samuel Eto’o és Lionel Messi góljai-
val 2–0-ra nyertek.

A „tartalékos” Manchester irá-
nyította a játékot, a Valencia pe-
dig a klub történetének 300. BL-

találatával megszerezte a vezetést, 
ezzel gyakorlatilag végleg eldöntötte 
a továbbjutás kérdését, néhány perc-
cel később Gibson növelte az előnyt, 
az első mérkőzésen parádézó Neuer 
kapus ezúttal nagyot hibázott. A 
Schalke azonban nem adta fel, nyílt 
sisakkal támadott és Jurado révén 
szépített. A fordulást követően kissé 
visszavettek a csapatok, a Vörös Ör-
dögök ennek ellenére tovább növelték 
előnyüket, Anderson két perc alatt 
duplázott.

Bajnokok Ligája, elődöntő, 
visszavágó: Manchester United – 
Schalke 04 4–1 (2–1) /Valencia (26.), 
Gibson (31.), Anderson (72., 74.), il-
letve Jurado (35.)/.

Labdarúgás
Az NB1 27. fordulójának műso-

ra: ma: Kecskemét – Győr, Zalaeger-
szeg – MTK (20, Duna TV); holnap: 
Szolnok – FTC, Kaposvár – Debre-
cen, Szombathely – Vasas, Pápa – Sió-
fok, Paks – Újpest; vasárnap: Honvéd 
– Videoton.

A 3. Liga 26. forduló: ma: FC 
Székelyudvarhely – Nyárádtő (18).

Női 1. Liga, 21. forduló: vasár-
nap: Konstancai SN – Szentegyházi 
Vasas (11).

Románia-kupa, megyei szakasz, 
negyeddöntők: ma: Farcádi SE II. – 
Zetelaka (17).

Megyei labdarúgás: holnap: 
Gyergyószentmiklósi Jövő – Csicsó 
(18), Székelykeresztúri Egyesülés 
– Balánbányai ASA (18), Szent-
egyházi Vasas – Gyimesfelsőloki 
SE (18), Csíkszeredai VSK – 
Székelyudvarhelyi Roseal (18); 
vasárnap: Csíkszentmihály – 
FC Székelyudvarhely II (17), 
Homoródalmási Homoród – 
Parajdi SE (18).

Országos utánpótlás-bajnokság, 
21. forduló: vasárnap (U18 és U16): 
FC Brassó – Csíkszeredai ISK–VSK 
(12.30 és 14.30).

Teremlabdarúgás, negyeddön-
tők, visszavágók: ma: Galaci United 
– Kézdivásárhelyi KSE (14, az első 

meccsen 5–2); vasárnap: Marosvásár-
helyi City’Us – Concordia Chiajna 
(19, 6–2); hétfő: Sepsiszentgyörgyi 
Spicom – CSM Focşani (18, 3–4), 
Székelyudvarhelyi SK – Kolozsvári 
Clujana (20, 5–3).

Kézilabda
Román bajnokság, 21. forduló: 

holnap: Székelyudvarhelyi KC – Te-
mesvári Poli (18).

Bajnokok Ligája, nők, döntő, 1. 
mérkőzés: Larvik – Itxako (17.45, 
Digi Sport HU és Digi Sport Plus).

Jégkorong
A világbajnokság hétvégi prog-

ramja: E csoport: ma: Németország 
– Finnország (17.15), Csehország 
– Szlovákia (21.15, Sport 1); hol-
nap: Dánia – Németország (17.15), 
Finnország – Szlovákia (21.15, Sport 
1); vasárnap: Csehország – Orosz-
ország (17.15, Sport 1). F csoport: 
ma: Kanada – USA (17.15), Svédor-
szág – Franciaország (21.15); holnap: 
Norvégia – Kanada (17.15), USA 
– Franciaország (21.15); vasárnap: 
Svédország – Svájc (17.15). G cso-
port: holnap: Ausztria – Szlovénia 
(13.15), Fehéroroszország – Lettor-
szág (13.15); vasárnap: Szlovénia – 
Fehéroroszország (21.15), Lettország 
– Ausztria (21.15).
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Manchester United – 
Barcelona a döntőben
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Kukkonen eltörpült Jágr mellett. A cseh óriás gólt szerzett a finnek ellen


