
Győzelmének köszönhetően át-
vette a vezetést a HSC Csíkszere-
da a MOL Liga táblázatán: a kék-
fehérek a Sapa Fehérvár AV19 
csapatát múlták felül tegnap este 
a Vákár Lajos Műjégpályán. A ta-
lálkozón csupa szépségdíjas gól 
esett, ezen a mérkőzésen mutat-
kozott be a csíkiaknál Peter Zib, 
a csapat új hátvédje.
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Sikerült visszavágnia a HSC 
Csíkszereda csapatának a 
MOL Liga nyitómeccsén el-

szenvedett vereségért a Sapa Fehér-
vár AV19-nek, hiszen tegnap este a 
csíki hokisok könnyedén győzték 
le a „kicsi Volánt”. Annak ellenére, 
hogy az első percektől uralták az el-
lenfelet, az első csíki találatra mégis 
14 percet kellett várni, ekkor Góga 
szerzett szépségdíjas találatot. A má-
sodik harmadban indult be igazán a 
gólgyártás, Novák (kétszer) és Becze 
vette be a vendégek kapuját, majd 
Szőcs lőtte bele a korongot a kapu 
mögül a vendégek hálóőrébe, a játék-
szer pedig a fehérváriak ketrecében 
kötött ki. Az utolsó harmad elején 
Varga szépített, erre a gólra Novák 
kétszer és Becze egyszer válaszolt, 
így a HSC könnyed győzelemmel 
vágott vissza a szétlövéssel elvesztett 
fehérvári meccsért.

A hazaiaknál tegnap mutatko-
zott be a csapat új cseh hátvédje, 
Peter Zib a harmadik sorban Nagy 

Istvánnal közösen bekkelt. A hokis 
remek korcsolyázásával és pontos 
passzaival hívta fel magára a figyel-
met, ellenben társai bizalmatlansá-
gát az is tükrözi, hogy lövésre előké-
szített korongot keveset juttattak el a 
cseh hátvéd felé.

Nagy Béla, a HSC edzője elég 
szűkszavúan nyilatkozott a meccs 
után. „Jó játék, győzelem, három 
pont – ezzel tudnám jellemezni 
a mérkőzést csíki szemszögből” – 
mondotta a kék-fehérek trénere. 
Kóger István, a Sapa Fehérvár AV 19 

edzője elégedett volt csapata játé-
kával, noha kiemelte, többször is 
hibáztak a védelemben tanítványai.

A HSC-re két nehéz mérkő-
zés vár a hétvégén, pénteken a 
Miskolci Jegesmedvék, vasárnap 
a Dab.Docler vendégeskedik a 
Vákár Lajos Műjégpályán.

Eredmény: HSC Csíkszereda 
– Sapa Fehérvár AV19 9–1 (1–0, 
5–0, 3–1) /Góga (14.), Novák 
(21., 29., 54., 57.), Becze (27., 
55.), Szőcs (37.), Mihály (39.), 
illetve Varga (44.)/.

Esőben és hidegben rendezték 
vasárnap a Metabond Regionális 
Hegyiverseny-bajnokság utolsó 
futamát Sugásfürdőn, amelyen 
négy Hargita megyei pilóta is 
rajthoz állt. Közülük a legjobb 
eredményt Kovács Nándor érte 
el, aki az NL kategóriát megnyer-
ve második lett a bajnokságban.

Nem kedvezett az időjárás 
a pilótáknak a Metabond 
Regionális Hegyiver-

seny-bajnokság utolsó futamán. 
A sepsiszentgyörgyi Auto Crono 
SK által szervezett pontvadászat 
első futamát az elmúlt év őszén 
Sugásfürdőn tartották, idén a 
Szent Anna-tó és a Nyerges-tető 
felé vezető utakon, illetve júli-
us végén és az elmúlt hétvégén 
Sugásfürdőn volt egy-egy verseny. 
Vasárnap négy Hargita megyei pi-
lóta állt rajthoz.

A bajnokságot két kategóriában, 
ezen belül több géposztályra osztva 
rendezték. A licenccel rendelkezők 
nyílt versenyének győztese már a ne-
gyedik futam után eldőlt, Andreoiu 
Mărcuş az utolsó viadalon nem is 
indult el. A második helyen Ghinea 

Emil, a harmadikon Szabó Csongor 
zárta a pontvadászatot.

A licenc nélküli pilótáknál (ama-
tőrök) viszont hatalmas harc folyt az 
első helyért, hiszen tíz versenyzőnek 
is esélye volt a bajnoki címre. Végül 
Fejér Levente nyerte meg a pontva-
dászatot, számára az Auto Crono 
SK felajánlotta, hogy bérmentesen 
végezze el a klub profi pilótaiskolá-
ját. A bajnokság második helyén a 
csíkrákosi Kovács Nándor végzett, 
aki vasárnap megnyerte az NL kate-
góriát.

A csíkszeredai pilóták eredményei: 
összetett: Kovács Nándor (Opel 

Astra) 8., Fülöp Szilárd (Peugeot 
205) 12., Bene László (Opel Astra) 
14., Csomortáni Levente (Volkswa-
gen Golf 2) 15.

Az L kategória (licenccel ren-
delkezők) viadalán Csomortáni a 
9. lett, míg az L1 csoportban (1600 
cm3 fölötti géposztály) a negyedik 
helyen végzett.

Az NL kategóriában (licenc 
nélküliek) és az NL3 csoportban 
(1600–2000 cm3 géposztály) egy-
aránt Kovács az 1., Fülöp a 4., Bene 
a 6. helyen zárt.

A bajnokság médiapartnere volt 
a Hargita Népe.

A Hurtaj (55) vezette első sor látványos gólokkal szolgálta ki a közönséget fotó: csíki zsolt

Csomortáni Levente, Kovács Nándor, Fülöp Szilárd és Bene László

VEZEti A MOL LiGát A HSC

Könnyed siker
szépségdíjas gólokkal

VéGEt éRt A REGiONáLiS HEGyiVERSENy-BAjNOKSáG

Második hely Kovács Nándornak

34 érmet szereztek
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Sport

Az elmúlt hétvégén Csík-
szeredában rendezett Ta-
ekwondo ITF Románia-

kupán a Blackwidow Sportklub 
versenyzői 11 arany-, 11 ezüst- és 
12 bronzérmet szereztek. A ver-
seny legtehetségesebb felnőtt női 
versenyzője Vaszi Borbála lett. A 
Blackwidow SK csapatösszesítés-
ben az ifjúsági kategóriában a 2., a 
felnőtt kategóriában a 3., összesí-
tésben pedig az első helyet szerez-
te meg. A csíkszeredaiak összesen 
65 érmet – 31-et a Phoenix, 34-et 
pedig a Blackwidow SK sportolói – 
szereztek.

A Blackwidow SK érmesei
Aranyérmesek: Vaszi Borbála 

(felnőtt –62 kg), Bajkó Izabella 
(ifjúsági –59 kg), Lungu Anamaria 
(kadét –55 kg), Gál Ervin (kadét 
–37 kg), Elekes Izabella (kadét 
–41 kg), Geréd Tamás (kadét –53 
kg), Szabó Gellért (kadét +61 kg), 
Hompoth Orsolya (kadét –47 
kg), Holló Ákos (ifjúsági –55 kg), 
Csibi Zsolt (kadét –40 kg), Péter 
Endre) felnőtt +80 kg).

Ezüstérmesek: Lakatos Adél 
(felnőtt –62 kg), Görbe Cson-
gor (ifjúsági –73 kg), Pop József 
(kadét –37 kg), Salamon Evelin 
(kadét –55 kg), Simon Andrea 
(gyerek +30 kg), Veress Tihamér 

(kadét –30 kg), Czirják Rudolf 
(gyerek –30 kg), Kolumbán Ró-
bert (kadét –35 kg), Bedő Ákos 
(kadét –45 kg), György Endre 
(ifjúsági –73 kg), Péter Mózes 
(kadét –40 kg).

Bronzérmesek: Szőcs Tibor 
(felnőtt +80 kg), Váta Csaba (fel-
nőtt –58 kg), Kiss Dániel (kadét 
–45 kg), Csíki Szabolcs (kadét 
–40 kg), Salamon Márk (kadét 
–45 kg), Nagy Áron (kadét –35 
kg), György Rajmund (kadét +40 
kg), Bege Tivadar (kadét –53 
kg), Kassay Sára (kadét –35 kg), 
Szekeres Előd (felnőtt –68 kg), 
Ferencz Áron (ifjúsági –63 kg), 
Vaideş Andrei (gyerek–35 kg).

A Blackwidow SK, a rendez-
vény szervezője ezúton fejezi 
ki köszönetét a támogatóknak: 
Dakota Security, Hargita Me-
gyei Ifjúsági- és Sportigazgató-
ság, Decean Kft., Hargita Megye 
Tanács, Balu Adventure Park, 
Magic Solution Kft., Creative 
körömstúdió, P-P Mixt Kft., 
ErlasCom Kft., Tabilo Kft., Ko-
rall Kft., Kishavas Panzió, Solaris 
Kft., Prima Evolution Kft., Smart 
Trophy, valamint a Csík környé-
ki polgármesteri hivataloknak és 
közbirtokosságoknak, továbbá 
magánszemélyeknek és szülők-
nek a lelkes támogatásért.


