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hirdetések

KészülünK a román–magyar hoKimeccsre (1)

Mindig sajátos a hangulat

Szombaton a csíkszeredai Tur-
bulencia Aeroklub rendezé-
sében a megyeszékhelyen zaj-

lott az országos siklóernyős gála, 
melyen a sportág idei legjobbjait 
díjazták. Az ünnepséget szombat 
délelőtt egy célra szálló verseny 
előzte meg a Gyimesekben, melyen 
hetvenöt pilóta vett részt.

A gála siklóernyős kalandfil-
mek bemutatásával kezdődött, 
majd díjazták a sportág idei leg-
jobbjait. Az est a román siklóer-
nyős kalandor, Toma Coconea 
díjazásával zárult, aki bemutatta a 
2011-es X-Alps kalandversenyről 
készült filmjét. A viadal során a 
siklóernyősök repülve és gyalogo-
san teszik meg a Salzburg és Monte 
Carlo közötti távolságot az Alpok 
gerincein. A versenyt két hét alatt 
teljesítették a résztvevők, Coconea 
1000 km-t gyalogolt és 800 km-t 
repült. A versenyen 22 országból 
összesen 30-an álltak rajthoz, és 
Coconeán kívül csak a svájci világ-
klasszis Criegel Maurer ért célba.

a díjazottak
Hargita XC 2011
PG Open: 1. Balázs Gábor, 2. 

Hegyi Zsolt, 3. Cristian Manu.
PG Sport: 1. Juhász Tihamér, 

2. László Zsolt, 3. Balázs Loránd.
PG Airtime: 1. Pop Paul, 2. 

Balázs Gábor, 3. Sárig István.
Hagymás-kupa 2011: Open: 

Hegyi Zsolt; Sport: Juhász Tiha-
mér.

romania Xc 2011
PG Open: 1. Bălan Antoniu 

Cristian, 2. Alex Ciuhandu, 3. Radu 
Urdea.

PG Sport: 1. Radu Urdea, 2. 
Benvenuto Popa Radu, 3. Dancs 
László Attila.

PG Standard: 1. Bogdan Oprea, 
2. Juhász Tihamér, 3. Dorin Pâslaru.

PG nők: 1. Monica Ciurea, 2. 
Mihaela Veronica Zotescu.

PG Tandem: 1. Cristian Manu, 
2. Sárig István, 3. Onet Sergiu Aurel.

PG Club: 1. Nagybányai Air-

sports, 2. Nagyszebeni Air Ad re na-
line, 3. Borszéki The Raven.

Az országos siklóernyős egyesü-
let díjazottjai: 1. Radu Urdea, 2. 
Benvenuto Popa Radu, 3. Cristian 
Manu.

Az év legjobb romániai 
siklóernyőse: célra szállásban: 
Puskás Tompos Ferenc (Csík-
szereda); távrepülésben: Alex 
Ciuhandu (Nagyvárad); ka lan-
dorai: Toma Coconea (Pet ro-
zsény) és Pisica Daniel (Buka-
rest).

Siklóernyősök a Gyimesekben

Siklóernyős gála Csíkszeredában

az euro ice hockey challenge 
keretében román–magyar jég-
korongmérkőzésre kerül sor de-
cember 16-án este a Vákár La-
jos Műjégpályán. A két váloga-
tott Csíkszeredában soha nem 
játszott egymás ellen, a magyar 
csapat 1972-ben játszott elő-
ször és utoljára a megyeszék-
helyen, míg Romániában har-
minc éve volt román–magyar 
hokimeccs. Sorozatunkban 
egy kori és jelenlegi jégkoron-
gozókat kérdezünk arról, hogy 
milyen volt a hangulata a ro-
mán–magyar mérkőzéseknek, 
illetve mit várnak a decemberi 
találkozótól.

Moldován Ervin
„Egy magyar–román mér-

kőzésnek sajátos hangulata van 
mindig. Szeretnénk bizonyítani, 
szeretnénk megnyerni a mérkő-

zést úgy, ahogy pár éve tettük. 
Magyarországon több pénzt fek-
tettek a jégkorongba, több csapat 
és több jégpálya van ott, ezért a 
sportág ott jobban és többet fej-
lődött, mint nálunk. Ezt azzal is 
bizonyították, hogy a magyar vá-
logatott az elit csoportban is sze-
repelt, ahol elég szoros mérkőzése-
ket vívtak ellenfeleikkel. Remény-
kedem abban, hogy a csíkszeredai 
mérkőzésen mi is megszorongat-
juk majd a magyar válogatottat. 
Az én szereplésem még kérdéses, 
hiszen sérülésből most épültem 
fel, de ha teljesen rendbe jövök és 
a román válogatott keretének tag-
ja leszek, minden tőlem telhetőt 
megteszek a pályán.”

Basa János
„1966-ban játszottam a világ-

bajnokságon először a magyar 
válogatott ellen, egy évvel később 
pedig a torinói Universiadén is 
jégre léptem a piros-fehér-zöldek 
ellen. Érdekességként említem, 
hogy akkor még fejvédő nélkül 
játszottunk, és habár a csapatunk 
tagjai nem voltak mind egyete-
misták, mégis játszhattunk az 
Universiadén, ahol a román válo-
gatott a második helyen zárt. Na-
gyon jó baráti viszony alakult ki a 
két csapat játékosai között. A to-
rinói mérkőzésen egyébként Bíró 
Tóni csapattársammal történt egy 

érdekes eset: miután egy magyar 
játékossal ütközött a jégen, az el-
lenfél hokisa dühösen azt mond-
ta, a románok mindjárt temetni 
fognak, ezt a hosszút leütjük. Erre 
Bíró Tóni visszaszólt neki: nehogy 
nálatok legyen temetés. A magyar 
játékos a válaszon meglepődött, 
majd egymásra néztek és egyet 
kacagtak. Az én korosztályom 
mindig győzni tudott a magyar 
válogatott ellen, de hogy a magyar 
válogatott magasabb szintre jutott, 
mint a jelenlegi román csapat, ab-
ban több erdélyi szakembernek – 
Kercsó Árpád, Kercsó Csaba, Bíró 
Ignác – és többek között nekem 
is részem van. Valamikor sokkal 
jobb hokit játszottunk, mint a 
magyarok, sajnos, mi egy kissé 
visszaestünk, ők pedig rengete-
get fejlődtek nemcsak hozzánk, 
hanem a környező országokhoz 
képest is e sportágban.”

Második vereségét szenvedte el 
hazai környezetben a HSC Csík-
szereda a jégkorong MOL Liga 
alapszakaszában: vasárnap este 
a Vákár Lajos Műjégpályán szét-
lövéssel győzött a Dab.Docler. 
Brassóban a Corona Fenestela 
68 a Ferencváros ellen nyert, 
ma a csíki és a barcasági csa-
pat az Olimpic Jégcsarnokban 
játszik egymás ellen.

Harmadszor csapott össze 
az idény folyamán a MOL 
Liga alapszakaszában a 

címvédő HSC Csíkszereda és a 
Dab.Docler a Vákár Lajos Műjég-
pályán. Az első két találkozó hazai 
győzelemmel zárult, a vasárnap esti 
összecsapást pedig a dunaújvárosiak 
nyerték. Az iramos találkozón hiába 
támadott többet és alakított ki ren-
geteg helyzetet a HSC, a meccs felé-
ig nem sikerült bevenni Rajna kapu-
ját. A 35. percben emberhátrányból 
Podstavek korongszerzését követően 
Becze talált a vendégek kapujába, és 
hiába folytatódtak a csíki rohamok, 
nem sikerült az előnyt növelni. Más-
fél perccel a rendes játékidő vége 

előtt a vendégek mezőnyjátékosra 
cserélték kapusukat is, egy bedobást 
követően a csíki védőharmadban 
szereztek korongot, és remekül ját-
szották ki az adódott emberelőnyt, 
Mihalik beadását Dancsfalvi lábbal 
– és kislesen állva – értékesítette. 
Hiába reklamáltak a csíki játéko-
sok, hogy szabálytalanul szerezték a 
vendégek az egyenlítő gólt, Iliescu 
Marius játékvezető érvényesítette a 
találatot. A ráadásban két percig em-
berfölényben játszott és végig táma-
dott a HSC, a gól elmaradt, a szétlö-
vés során pedig pontosabbak voltak 
a vendégek, így két ponttal távoztak 
Csíkszeredából. Eredmény: HSC 
Csíkszereda – Dab.Docler 1–2 
(Becze, illetve Dancsfalvi, Galanisz).

A Brassói Corona Fenestela 68 
hazai környezetben 4–1-re nyert a 
Ferencváros ellen, míg a Sapa Fehér-
vár AV19 szintén vendéglátóként 
6–4-re győzte le az Újpestet. Teg-
nap este, lapzártánk után ért véget 
az Újpest – Miskolci Jegesmedvék 
találkozó, ma 18.30-tól Brassóban a 
Corona Fenestela 68 a HSC Csík-
szeredát fogadja, a mérkőzést a Digi 
Sport 2 élőben közvetíti.

Kikapott a HSC


