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Kassán a világbajnokság mi-
att a szállásárak jelentősen 
megugrottak, helyenként a 

szokásos listaár kétszeresére nőttek. 
A lépés – finoman fogalmazva is – 
pocsék üzleti érzékre utal, hiszen az 
első, ráadásul a munkanapi ünnep 
miatt rendhagyó hosszúságú hétvé-
gén sem tolongtak a városban a kül-
földi szurkolók.

Az élelmesebbek a rajt előtti na-
pokon a világhálón szörfözve egy 
kis szerencsével azért még találhat-
tak megfizethető ajánlatokat. Ily 
módon aztán két atyánkfia péntek 
késő délután a fő utca déli csücskén 
díszelgő Hilton szállóba költözött. 
Az igazi meglepetés azonban csak itt 
érte őket, hiszen a szervezők ugyan-
itt jelölték ki a kanadai, a fehérorosz, 
a francia és az amerikai válogatott 
főhadiszállását. Az pedig már szinte 
a csodával volt határos, hogy baráta-
ink bal oldalán Rick Nash, szemközt 
pedig Jeff Skinner volt meghúzódva. 
Némi székelyes fellengzéssel: Imi 
bácsi és Bükk bácsi – ahogy a fiaim 
mondják – a kanadai válogatottal 
együtt osztozott a kilencedik eme-
leten. Az alkalom szülte fejlemény-
ként, szombat este mindketten egy-
egy eredeti kanadai mezt vásároltak 
a Steel Aréna előterében működő 
hivatalos ajándékboltban, és vasár-
nap délelőtt, mialatt mi a Báthory 
Zsófia fejedelemasszony adományá-
ból építtetett jezsuita-premontrei 
templomban vettünk részt az anyák 
napi szentmisén, az előző éjszaka 
folyamán beszerzett filctollakkal 
autogramvadászoknak csaptak fel. 
Ez pedig, amint már az őskor óta 
tudjuk, nem könnyű munka. Hőse-
ink is sokat mesélhetnének erről, mi 
itt hadd szorítkozzunk arra, hogy 
Nasht a vállánál fogva „perdítették” 
ki szobája ajtajából. Tény, hogy négy 
csapás után a megjelent biztonsági 
véget vetett az alkalmi fogócskának. 
Később a recepciónál – megmoso-
lyogtató titkolózás közepette – tud-
tunkra adják, hogy a szálloda terüle-
tén a vb alatt nem űzhető ez az ősi 

foglalatosságot megidéző gyerekjá-
ték. A liftnél álldogáló biztonsági őr 
sokkal megértőbb. Szép magyarság-
gal elmagyarázza, hogy az egész fel-
hajtás az amerikaiak miatt van. „Bal-
héznak szerte a világban, és emiatt 
ilyenkor meg vannak ijedve” – zárja 
szavait együttérzően. Így aztán, a 
négy főre hízott csapatunk stratégi-
át vált, és kissé megkésve ugyan, de 
a szálló előtt várakozó csapatbusz aj-
taja előtt foglal állást. Három újabb 
autógram a zsákmányunk. Délután 
a jégpályán a franciák próbálják át-
venni a szerepkörünket. A fogócska 
azonban nekik sem megy, a juhar-
falevelesek kilencig jutnak. Nem 

kizárt, hogy a következő napokban 
már ők is autogramért kergetik szál-
lodatársaikat. Így ha szép emlékkel 
távoznak a vb-ről...

Estére már csak egy nagy kérdés 
marad: Svájc vagy Németország 
bírja tovább kapott gól nélkül. A 
Pozsony–Kassa tengelyen zajló 
távversenyben a fehéroroszok a rá-
menősebbek, a második harmad 
elején a svájci hálóőr Korobov 
bombájánál tehetetlen. Csak szűk 
három percig egyenlő az állás, a 
harmad végéig a rendkívül energi-
kus, egy sebességfokozattal gyorsab-
ban mozgó és kitűnően védekező 

svájci alakulat, emberhátrányból is 
betalálva háromgólos előnyre tesz 
szert. Játékuk a labdarúgó-váloga-
tottjuk hatvanas-hetvenes évekbeli, 
a sporttörténelemben svájci retesz 
néven bevonult játékrendszerre 
emlékeztetett. A záró harmadban 
is jól zár a kantonok országának 
védelme, így a publikumot a po-
zsonyi történések hozzák lázba. 
A harmadik harmadban négygó-
los hátrányból kezd kapaszkodni 
a szlovák együttes, a bekapott gól 
megtöri a németeket, hibát hibára 
halmoznak, de azért megnyerik ezt 
a mérkőzést is. A kieséstől két éve 
csak az eljövendő házigazda jogán 
megmenekült német együttes, az 
oroszok és a szlovákok legyőzésével 
nyomatékosította, hogy a tavalyi 
negyedik hely nem csak a hazai pá-
lya érdeme. A svájciak vasárnap esti 
játéka pedig a csapat legszebb arcát 
idézte. Ezek után nem lenne megle-
petés, ha a két gárda közül legalább 
az egyik a négy közé jutna. A jég-
korongnak is jót tenne, ha legalább 
egy kissé megtörne a hagyomány 
uralma. Szervezési keretét tekintve, 
amúgy is a földkerekség legkonzer-
vatívabb csapatjátéka.

Eredmények, műsor
A csoport: Szlovákia – Német-

ország 3–4 (0–0, 0–3, 3–1) /Nagy 
(46.), Stumpel (48.), Demitra (53.), 
illetve Müller (25.), Tripp (34.), 
Hordler (37.), Schutz (45.)/. A cso-
port állása: 1. Németország 6 pont, 
2. Szlovákia 3 p., 3. Oroszország 3 
p., 4. Szlovénia 0 p. A mai műsor: 
Szlovénia – Németország (17.15), 
Oroszország – Szlovákia (21.15, 
Sport 1 RO&HU).

B csoport: Svájc – Fehér-
orosz ország 4–1 (1–0, 3–1, 0–0) 
/Gardner (8., 28.), Bezina (25.), 
Ru themann (31.), illetve Korobov 
(22.)/. A csoport állása: 1. Kanada 6 

p., 2. Svájc 5 p., 3. Franciaország 1 p., 
4. Fehéroroszország 0 p. A mai mű-
sor: Kanada – Svájc (17.15), Francia-
ország – Fehéroroszország (21.15).

C csoport: USA – Norvégia 
4–2 (0–2, 0–0, 4–0) /Palmieri (42., 
54.), Skille (45.), Smith (59.), illet-
ve Olimb (9.), Bastiansen (10.)/. A 
Svédország – Ausztria találkozó lap-
zárta után ért véget.

D csoport: Csehország – Dánia 
6–0 (1–0, 4–0, 1–0) /Frolik (3., 35.), 
Michalek (32., 34.), Plekanec (35.), 
Prucha (57.)/. A Lettország – Finn-
ország meccs lapzárta után ért véget.

ráduly róbert Kálmán

Schutz a negyedik német gól előtti pillanatokban

A játék hevében a szlovén Marcel Rodman az orosz kispadra ment pihenni

Második helyen végzett a 60 kilogrammos súlycsoportban a Csík-
szeredai ISK cselgáncsozója, Bardócz Richárd (balról) az elmúlt hétvégén 
Ploieşti-en tartott U17-es Európa-kupán. A viadalon 18 ország sportolói vol-
tak jelen. Bardócz második helye egyben a legjobb romániai eredmény is a 
fiúknál. A 66 kilogrammosok között Szőcs Elemér a 9. helyen zárt. Csíkszere-
dából összesen tíz sportoló volt jelen az EK-viadalon, a fent említettek mellett 
az ISK-tól Antal Róbert (55 kg), Simon Aladár (60 kg), Nyitrai Dávid (66 
kg), Horváth Balázs (66 kg), Iuga Andrei (81 kg), a Sportklubtól pedig Bíró 
Csaba (50 kg), Szép Attila (66 kg), Stoica Márk (81 kg) lépett tatamira. Az 
ISK sportolóit Dániel Albert, a Sportklub versenyzőit Dánél Sándor edzi.


