
Két hazai bajnokin és egy 
Románia-kupa-selejtezőn ka-
pott ki az elmúlt hétvégén a 
Gyergyószentmiklósi Progym 
Galacon. Pénteken a Románia-
kupa-selejtezőn nyolc-, szom-
baton és vasárnap hazai bajno-
ki meccsen hat-, illetve ötgólos 
különbséggel nyert a piros-fe-
hérek ellen a Galaci Dunărea.
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Három Dunărea – Progym 
jég korong mérkőzést 
ren deztek az elmúlt hét-

végén a galaci műjégpályán, pén-
teken Románia-kupa-selejtezőt, 
szombaton és tegnap hazai bajno-
ki mérkőzést játszott a két gárda. 
Mindhárom alkalommal a Duna-
partiak nyertek.

Pénteken a Románia-kupa A 
csoportjának másodikjaként fo-
gadta a Dunărea a B csoport utolsó 
helyén zárt Progymot, a találkozó 
tétje a sorozat elődöntője volt. A 
Duna-partiak a hazai bajnoki alap-
szakaszban az ISK–HSC Csíksze-
reda Farm csapatában kezdő Elekes 
Leventét az elmúlt héten átigazol-
ták, így a csíki csatár már pályára 
is lépett Galacon. A találkozó 5. 
percében a vendégek szerezték meg 
a vezetést, de fél percig voltak csak 
előnyben, sőt a hetedik percben két 
gólt is kaptak, így a 8. percben esett 
gyergyói második találat már csak a 
szépítésre volt elegendő. A galaciak 
a második harmadban újabb há-
rom, az utolsó játékrészben pedig 
még négy találatot értek el, így 
könnyedén, nyolcgólos különbség-
gel nyerték a meccset.

Szombaton már a román bajno-
ki mérkőzésen az első harmadban 
megnyugtató volt a hazaiak előnye, 
tegnap délelőtt azonban megint 

sikerült a Progymnak a vezetést 
megszerezni, de így is döntetlennel 
zárult az első harmad, majd a közép-
ső játékrésztől újra a Duna-partiak 
vették át az irányítást és húzták be 
utolsó alapszakaszbeli mérkőzésüket 
is. A szombati találkozó érdekessége, 
hogy emberhátrányból a galaciak 
kapusa, Viorel Radu is gólt szerzett.

A hazai szakszövetség verseny-
bizottságának elnöke lapunknak 
elmondta, három csapat jutott 
a román bajnokság középdön-
tőjébe, az első szakaszt nyerő 
ISK–HSC Csíkszereda Farm és a 
Steaua Rangers 2 a továbbiakban 
nem folytatja a küzdelmeket. „A 
Dunărea, a Progym és a Sportul 
Studenţesc egymás ellen még egy 
oda-vissza dupla kört játszik, ami 
azt jelenti, minden csapatnak két-
két meccse lesz hazai és két-két 
meccse idegen környezetben a 
másik két gárdával” – nyilatkozta 
lapunknak Portik Ferenc.

– Az alapszakaszt nyerő ISK–
HSC Csíkszereda Farm kétezer eu-
rós jutalomban részesül a Román 
Jégkorong-szövetségtől, melyet a 
szövetség a Digi Sporttól befolyó 
tévéközvetítési díjból fizet majd a 
csapatnak – mondta Portik.

A pénteki Románia-kupa-
selejtező mérkőzést követően az 
egyik elődöntő párosítása biztos-
sá vált, a december 21. és 22-én 
Galacon sorra kerülő négyesdöntő 
második elődöntőjében a Dunărea 
a Steaua ellen játszik. A Brassói 
Corona Fenestela 68–Sportul 
Studenţesc-selejtező időpontja még 
nem ismert, e párosítás győztese az 
első elődöntőben a címvédő HSC 
Csíkszereda ellen játszik.

Eredmények, állás
Románia-kupa: Galaci Du-

nă rea – Gyerg yószentmiklósi 

Pro gym 10–2 (3–2, 3–0, 4–0) /
Elekes 3, Zemko 2, Ruzicka L., 
Baron, Geru, Ruzicka B., Tankó, 
illetve Kollő, Sára/.

Román bajnokság: Dunărea – 
Progym 8–2 (4–1, 3–0, 1–1) /Ká-
nya, Ruzicka L. 2, Zemko 2, Radu 
Viorel, Andrei, Geru, illetve Bálint, 
Csata-Székely/ és 8–3 (1–1, 3–0, 
4–2) /Necula, Szőgyör, Ruzicka 
L. 2, Kánya 2, Tankó, Geru, illetve 
Daradics 2, Csergő/.

1. ISK–HSC 16 14 1 0 1 134–40 44
2. Dunărea 16 13 0 1 2 131–52 40
3. Progym 16 5 1 0 10 58–99 17
4. Sportul 14 2 0 1 11 37–111 7
5. Steaua 2 14 1 1 1 11 47–105 6
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Háromszor kapott ki a Progym

a csíkszeredai autós gyakor-
lópályán Mikulás-kupával díja-
zott ügyességi versenyt tartott 
szombaton délelőtt a sepsi-
szentgyörgyi Auto Crono Sport-
klub. a rendezvényre tizenhat 
pilóta nevezett be.

Brassó, Kovászna és Hargita 
megyéből is érkeztek részt-
vevők a szombaton Csík-

szeredában rendezett Mikulás-
kupa autós ügyességi versenyre, 
melyet a sepsiszentgyörgyi Auto 
Crono SK szervezett a Haladás 
utcai gyakorlópályán. A szerve-
zők öt kategóriában hirdették 
meg a viadalt, amely számos nézőt 
vonzott.

Az N1-es géposztályban (1400 
cm3-ig) a Daewoo Ticoval verseny-
ző Fogarasi Lénárd győzött, meg-
előzve az Opel Corsával rajthoz álló 
Dósa Hubát (mindketten Csíksze-
reda) és a csíkmadarasi András Évát, 

aki egy Opel Tigrával szállt harcba. 
Az N2-es géposztályt (1400 és 1700 
cm3 közötti, turbofeltöltés nélkü-
li autók) a brassói Adam Robert 
(Dacia Logan) nyerte a csíkszeredai 
Haţegan Nicolae (Audi S3) és Tó-
dor Bendegúz István (VW Golf ) 
előtt. Az N3-as géposztályt (1400 és 
1700 cm3 közötti, turbofeltöltéses 
autók) a székelyudvarhelyi Miklós 

Attila (Opel Corsa) nyerte a tus-
nádi Simon Zsolt (Opel Bertone) 
és a sepsiszentgyörgyi Balázs Ár-
pád (Audi) előtt. A nyílt kategó-
riában Adam Robert lett az első, 
megelőzve a csíkrákosi Kovács 
Nándort (Opel Astra) és Balázs 
Árpádot. A nőknél András Éva 
nyert a brassói Adam Adina (Da-
cia Logan) előtt.

Mol liga

A pénteki eredmények. Sapa 
Fehérvár AV19 – Miskolci 
Jegesmedvék 5–7 (2–1, 2–3, 
1–3) /Kiss D. (11.), Németh 
A. (17.), Fekti (24.), Nagy G. 
(33.), Hajós (59.), illetve Fo-
dor (4.), Bonar (21., 47., 55.), 
Saluga (39), Rafaj (40.), Dubek 
(60.)/. HSC Csíkszereda – 
Ferencváros 8–3 (2–3, 4–0, 
2–0) /Bíró O. (5.), Novak (7., 
25.), Molnár Sz. (22.), Becze 
(32.), Mihály (33.), Nagy (54.), 
Szőcs (56.), illetve Jánosi (2.), 
Feil (7.), Hegyi (20.)/. Steaua 
– Dab.Docler 2–3 (0–1, 1–1, 
1–0, 0–0, 0–1) /Persson (26.), 
Georgescu (51.), illetve Azari 
(7., 28.), Galanisz (GWS)/.

A tegnap esti Sapa Fehér-
vár AV19 – Újpest, Brassói 
Corona Fenestela 68 – Fe-
rencváros és HSC Csíkszere-
da – Dab.Docler találkozók 
lapzárta után értek véget.

András Éva nyerte a nők versenyét

autós MiKulás-KuPa csíKszeRedában

Öt kategóriában versenyeztek


