
Habár a csíki hokidrukkerek a HSC 
Csíkszereda MOL Liga teljesítmé-
nyét követik figyelmesebben, nem 
szabad elfelejteni a gárda farmcsa-
patának eredményeit sem. Gál Sán-
dor gárdája a román bajnokságban 
vett repülőrajtot, a szenvedő alany 
a Gyergyószentmiklósi Progym volt. 
A MOL Liga két legutóbbi mérkőzé-
sén a HSC is remekül teljesített, a 
négy lőtt gól mellett Kozuch két 
shot-outot jegyzett.

Két fronton harcolnak a 
csíkszeredai jégkorongo-
zók, a HSC Csíkszereda 

egyelőre a MOL Ligában érdekelt, 
míg a gárda farmcsapata a román 
bajnokságban vitézkedik. Az ISK–
HSC Csíkszereda Farm névre ke-
resztelt gárda a hazai pontvadászat 
első fordulójában kettős sikert ara-
tott Gyergyószentmiklóson. Mind-
két meccsen szoros volt az első 
harmad, ám a második játékrésztől 
Elekes Levente másodedző-játékos 
is döntően befolyásolta a találko-
zók kimenetelét. Érdekesség, hogy 
a Progym mindkét összecsapáson 
vezetett – a másodikon két góllal is 
–, de a nagycsapattól érkezett erősí-
tés végül a csíkiak javára billentette 
a mérleg nyelvét.

Az ISK–HSC Csíkszereda 
Farm mindkét gyergyószentmiklósi 
mérkőzést megnyerte (5–3 és 8–4), 
a versenynaptár szerint szombaton 
és vasárnap a Galaci Dunărea csapa-
tát fogadják, amely jóval erősebb el-
lenfélnek ígérkezik, mint a Progym. 
Ugyan a műsorban a gyergyóiak 

számára két bukaresti vendégsze-
replés következne a Steaua Rangers 
2 ellen, ám a főváros műjégpályá-
ján még mindig nem használható 
a játéktér jégkorongozásra, így a 
találkozót elnapolták. A bukaresti-
ek ugyanakkor arra kérték a szak-
szövetséget, hogy miután a jövő hét 
elején remélhetőleg immár lesz jég a 
fővárosban, egy hét jeges felkészülés 
után programáljanak számukra mér-
kőzést. A Kisinyovi Platina ugyan a 
moldáv fővárosban edz, a csapat tag-
jainak vízumproblémái is adódtak, 
a játékosok többsége orosz állam-
polgár, számukra pedig a romániai 
beutazáshoz kell a vízum. A Sportul 
Studenţesc pedig egyelőre – a Steaua 
Rangers 2 helyzetéhez hasonlóan – 
nem edzett még jégen.

Két shot-out
Két nehéz mérkőzésen van 

túl a HSC Csíkszereda csapata a 
MOL Ligában. A gárda vasárnap a 
vártnál nehezebben győzte le a Fe-
rencvárost, noha az eredmény nem 
ezt tükrözi. Kedden délután a Dab.
Docler ellen is megizzadtak a kék-
fehérek, az indulatokban is gazdag 
találkozón a vendégeknél szakadt el 
többször a cérna, és ez meglátszott 
az eredményen is. Míg a Fradi ellen 
az 56. percig izgalmas volt a mérkő-
zés, addig a zöld-fehéreknél jóval 
erősebb játékerőt képviselő duna-
újvárosiakkal szemben már a meccs 
felénél megnyugtató volt a csíki-
ak előnye. A csapat játéka viszont 
nem. Kozuch mindkét meccsen 
bravúrosan védte a HSC ketrecét, 

és ezúttal rajta múlott – no meg a 
vendégcsapatok csatárainak pontat-
lanságán –, hogy egyszer sem talált 
legyőzőre. A csíki védelem mindkét 
összecsapáson vétett elemi hibákat, 
a csatárok összpontosítása sem volt 
mindig megfelelő. Ami viszont po-
zitívum, hogy a Dab.Docler ellen 
három emberfölényt kihasznált a 
csapat.

A keddi játéknap sem maradt 
meglepetés nélkül, ezúttal is a Sapa 
Fehérvár AV19 volt a főszereplő. A 
„kicsi Volán” végig egyenlő ellenfele 
volt a Miskolci Jegesmedvék csapa-
tának, Székesfehérváron a vendé-
gek Bonar és Saluga révén kettővel 
is vezettek, ám a meccs hajrájában 
a hazaiak Hajós és Horváth révén 
kiegyenlítettek, a hosszabbítás gól 
nélkül zárult, a szétlövésben pedig 
Kiss Dávid jegyezte a mindent el-
döntő találatot, így a Sapa Fehérvár 
AV19 – a HSC után – a Jegesmed-
vék gárdáját is szétlövéssel verte.

Mától keddig nyolc meccs lesz a 
MOL Ligában. Ma a HSC a Brassói 
Corona Fenestela 68-at, vasárnap 
a Steauát fogadja, kedden pedig a 
barcaságiak vendége lesz a bukaresti 
gárda, a meccsek érdekessége, hogy 
a csapatok csak hazai kapust nevez-
hetnek. Ma a fehérváriak az Újpest 
vendégeként próbálnak visszavágni 
a hazai pályán elszenvedett veresé-
gért a liláknak. A Jegesmedvék pén-
teken a Ferencváros, hétfőn a Dab.
Docler vendégei lesznek, utóbbi ta-
lálkozó szintén rangadó, a találkozó 
döntőnek bizonyulhat a MOL Liga 
alapszakaszának végén.
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ReMeKüL Kezdett A fARMcsApAt, jóL szeRepeLteK A nAgyOK is

Négy csíkszeredai győzelem

hírfolyam

> Kézilabda. A Hargita Megyei Kézi-
labda-szövetség megtartotta a megyei baj-
noksággal kapcsolatos megbeszélő ülését. 
Egyelőre tizenegy együttes jelezte, hogy idén 
elindul a pontvadászatban. A sorsolásig még 
elfogadnak jelentkezőket. A tavaly tizenket-
ten indultak el, idén egyelőre egyel keveseb-
ben neveztek be. Még nem tette meg részvé-
teli szándékát a Homoródalmás és a Szent-
egyháza. Új csapatként a Székelyudvarhelyi 
Partizánok lesznek a mezőnyben. Az már 

biztos, hogy ezúttal is két csoportban zajlik az 
alapszakasz, majd rájátszással döntik el a baj-
nok kilétét. A címvédő a Székelyudvarhelyi 
KC öregfiúk gárdája. A sorsolást október 
4-én 17 órától tartják a Vásártér u. 12. szám 
alatt, a bajnokság október 16-án rajtolna a 
tervek szerint.

> Forma–1. Sebastian Vettel a hétvégi 
Szingapúri Nagydíjon is bebiztosíthatja má-
sodik világbajnoki címét. Mivel a Szingapúr 
után még öt forduló marad a szezonból és 
125 pontot lehet szerezni, Vettelnek vasár-

nap legalább ekkorára kell növelnie az elő-
nyét közvetlen üldözőjével szemben. Ehhez 
Fernando Alonsónál 13, Jenson Buttonnál és 
Mark Webbernél 8-8 ponttal kell többet sze-
reznie, Lewis Hamilton pedig nem végezhet 
előtte. Ha nem ő nyeri a futamot, fenti ellen-
feleinek egyike sem állhat a dobogó tetején, 
amire azért kevés az esély. A legvalószínűbb 
eshetőség ezért az, hogy Vettel győz Szinga-
púrban, Hamilton lesz a második, Button 
vagy Webber a harmadik, Alonso pedig nem 
végez a dobogón. Ha így történik, a németet 
máris királlyá koronázzák. Amennyiben Vet-

tel csak a második helyen ér célba, Alonso 
legfeljebb 8., Button és Webber pedig 5. lehet, 
és Hamilton nem állhat a dobogó tetején. Ha 
Vettelt csupán harmadikként intik le Szinga-
púrban, Alonso nem végezhet a 9., Button és 
Webber a 7., míg Hamilton a 4. helynél elő-
rébb. Ha nem jut fel a dobogóra, Vettel a hét-
végén még semmiképpen nem tehet pontot a 
világbajnoki küzdelem végére, akkor a fenn-
maradó hat versenyen elég 38 pontot gyűjte-
nie ahhoz, hogy övé legyen a cím, így például 
három dobogós helyezéssel még akkor is ő lesz 
a bajnok, ha mindig Alonso nyer.

jégkorong
A MOL Liga műsora: ma: 

HSC Csíkszereda – Brassói Corona 
Fenestela 68 (19), Újpest – Sapa 
Fehérvár AV19 (19), Ferencváros 
– Miskolci Jegesmedvék (20); va-
sárnap: HSC Csíkszereda – Steaua 
(19), Sapa Fehérvár AV19 – Ferenc-
város (19).

Román bajnokság: ISK–HSC 
Csíkszereda Farm – Galaci Dunărea 
(szombat 16.30; vasárnap 15.30)

Labdarúgás
1. Liga, 8. forduló: ma: 

Concordia Chiajna – Brassói FC 
(21.15, GspTV), Galaci Oţelul – 
CS Mioveni (21.30, Digi Sport); 
holnap: Kolozsvári U – Ceahlăul 
Piatra Neamţ (19, Digi Sport), 
Bukaresti Rapid – Kolozsvári 
CFR (21.30, Digi Sport); vasár-
nap: Sportul Studenţesc – Buka-
resti Steaua (17, Digi Sport), FC 
Vaslui – Nagyszebeni Akarat (19, 
Digi Sport), Petrolul Ploieşti – 
Bukaresti Dinamo (21.30, Digi 
Sport); hétfő: Pandurii Târgu 
Jiu – Astra Ploieşti (19, Dolce 
Sport), Medgyesi Gaz Metan – 
Marosvásárhelyi FCM (21.30, 
Digi Sport).

OTP Bank Liga, 10. forduló: 
ma: Videoton – ZTE (19); holnap: 
Kaposvár – Debrecen (16), Újpest 
– Haladás (18.30), Paks – Pécs (19), 
Siófok – Honvéd (19), Pápa – Vasas 
(19); vasárnap: Kecskemét – Ferenc-
város (17), Diósgyőr – Győr (19).

Női A liga, 3. forduló: va-
sárnap: Szentegyházi Vasas – FC 
Alice&Tunes Piteşti (11).

Megyei bajnokság, 5. for-
duló: holnap: Csíkcsicsói KSE – 
Csíkszentmihályi Törekvés (17); 
vasárnap: Parajdi SE – Csíksze-
redai VSK (17), Gyimesfelsőloki 
SE – Szentegyházi Vasas (17), 
Salamási-Maroshévízi Tudomány 
– Székelyudvarhelyi Roseal (17), 
Homoródalmási Homoród – 
Székelykeresztúri Egyesülés (17).

Országos utánpótlás-bajnok-
ság, 4. forduló: vasárnap, U18: 
Brassói Braşovia – Csíkszeredai 
VSK (12); U16: Brassói Braşovia – 
Csíkszeredai VSK (14).

Teremlabdarúgás, 4. for-
duló: vasárnap: Dévai Dava – 
Székelyudvarhelyi SK (18).

Kosárlabda
A Románia-kupa nyolcad-

döntőinek visszavágó műsora: 
ma: Marosvásárhelyi KK – Te-
mesvári BC (19 órától, Digi Sport 
2, az első összecsapáson: 67:90), 
Energia Rovinari – CSU Asesoft 
Ploieşti (19, 76:78); szombat: Ko-
lozsvári U–Mobitelco – Medgyesi 
Gaz Metan (18, TVR3, 72:89), 
CSS Giurgiu – Bukaresti Dinamo 
(69:92), CS Otopeni – SCM 
Craiova (73:69), Politehnica Iaşi – 
Bukaresti CSM (49:102) – utóbbi 
három összecsapás kezdési időpont-
ja még nem ismert; vasárnap: BCM 
Piteşti – Nagyszebeni CSU Atlassib 
(18, TVR3, 89:82); hétfő: Nagyvá-
radi CSM – Csíkszeredai Hargita 
Gyöngye KK (18.30, 78:82).

Kézilabda
Férfi első osztály, 4. forduló: 

vasárnap: Székelyudvarhelyi KC – 
Dinamo Călăraşi (12.30, Digi Sport 
1). 

Lány U18-as utánpótlás-baj-
nokság, 2. forduló: vasárnap, E 
csoport: Székelyudvarhelyi ISK 
– Kézdivásárhely (15); F csoport: 
Nagybányai ISK II. – Csíkszeredai 
VSK (13).

tenisz
Felnőttek számára – férfi és női 

egyéni – szerveznek teniszversenyt 
hétvégén Csíkszeredában a sport-
csarnok szomszédságában levő új 
teniszpályán. A Szatmári-kupa el-
nevezésű versenyre benevezni ma 
13 óráig lehet Szatmári Zsoltnál a 
0723–187649-es telefonszámon. A 
benevezési díj 30 lej. A tornát szom-
baton és vasárnap rendezik.

Hétvégi sportműsor

Asztalitenisz-bajnokságot 
szerveztek Csíkdánfalván a Gáll 
Lajos Sportcsarnokban az elmúlt 
időszakban. A kevés résztvevő 
ellenére érdekes, néhol szoros 
játszmák születtek, a dobogó-
sok feketekerámiát, míg a többi 
résztvevő oklevelet kapott a szer-
vezőktől. A torna rangsora: 1. Pál 
Zoltán, 2. Tamás Jenő (mindket-
ten Csíkszereda), 3. Nistor Iosif, 
4. Predescu Levente (mindket-
ten Madéfalva), 5. Szabó Tamás 
(Dánfalva), 6. Nistor Szilárd, 
7. Molnár István (mindketten 
Madéfalva), 8. Szabó Dénes 
(Dánfava).

hirdetés


