
Huszonkilenc érmet szereztek 
a csíkszeredai Phoenix SK ta
ekwondósai az elmúlt hét végén 
Marosvásárhelyen. Szom baton a 
formagyakorlatok or szágos baj
nokságán három aranyéremmel 
gazdagodtak a csíki sportolók, 
míg a Maroskupán 26 érmet 
nyertek.

A csíkszeredai Phoenix SK-
tól négy sportoló indult 
a WTF Taekwondo For-

magyakorlat (Poomse) országos 
bajnokságon, közülük hárman az 
első helyen végeztek. Lázár Botond 
gyerek, Simó Kata Noémi ifjúsági 
és Westhout Noémi felnőtt kategó-
riában nyerte meg a viadalt, a csapa-
tot Simó Mihály 4 DAN-os mester 
készítette fel a versenyre.

Az országos bajnoksággal 
párhuzamosan szervezték meg a 
Maros-kupát, amelyen több mint 
360 sportoló vett részt, a viadalon 
a Phoenix SK 34 versenyzővel in-
dult és 26 éremmel tért haza.

Az érmes sportolók
Aranyérmesek: Darvas Bíborka 

(kisifjúsági, – 40 kg), Vita Renáta 
(ifjúsági, –49 kg), Dombi Gyula 

(felnőtt, –87 kg), Ionescu Cristian 
(kisifjúsági, –40 kg), Antal Miklós 
(kisifjúsági, –49 kg), Karda Szilárd 
(kisifjúsági, –61 kg), Simó Zalán 
(ifjúsági, –73 kg).

Ezüstérmesek: Duma Adrian 
(gyerek, +35 kg), Macovei Briana 
(kisifjúsági, –40 kg), Negoiţă 
Robert (kisifjúsági, –53 kg), 
Szőgyör Boglárka (kisifjúsági –41 
kg), Koncz Szabolcs (ifjúsági, –51 
kg), Georgescu Alberto (ifjúsági 
–63 kg), Czüvek Lóránd (+78 kg).

Bronzérmesek: Bartalis Szé lyes 
Hunor (gyerek, –25 kg), László 

Boldizsár Örs (gyerek, –30 kg), 
Antalka Loránd (gyerek, –30 
kg), Vízi Bálint (kisifjúsági, +40 
kg), Serecean Ossián Tibor (if-
júsági, –68 kg), Ábrahám Tamás 
(gyerek, –30 kg), Aciobăniţei 
Radu (gyerek, +35 kg), Bujac 
Eduard (kisifjúsági, – 40 kg), 
Pruteanu Ştefan (kisifjúsági, –45 
kg), Timár Szabolcs (kisifjúsá-
gi, –53 kg), Savin Tudor Marius 
(kisifjúsági, –57 kg), Bege Tiva-
dar (kisifjúsági, –57 kg). 

A csapat edzője Simó Mihály 
4 DAN-os taekwondomester.
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Az euro Ice Hockey Challenge 
keretében román–magyar jégko
rongmérkőzésre kerül sor péntek 
este a Vákár Lajos Műjégpályán. 
A két válogatott Csíkszeredában 
soha nem játszott egymás ellen, 
a magyar csapat 1972ben ját
szott először és utoljára a me
gyeszékhelyen, míg romániában 
harminc éve volt román–magyar 
hokimeccs. Sorozatunkban egy
kori és jelenlegi jégkorongozókat 
kérdezünk arról, hogy milyen volt 
a hangulata a román–magyar 
mérkőzéseknek, illetve mit vár
nak a decemberi találkozótól.

becze Tihamér
„Utoljára még ifjúsági hokis-

ként játszottam a magyar váloga-
tott ellen, és bár kikaptunk 9–4-re, 
számomra mégis kellemes élmény 

volt az a mérkőzés, hiszen a román 
válogatott minden gólját én sze-
reztem. Fegyelmezetten készülünk 
a pénteki találkozóra, egy olyan 
csapattal játszunk, amelynek tagjai 
ellen nem egy alkalommal léptünk 
jégre klubszinten, barátok is lesz-
nek a magyar válogatottban. Biz-
tos, hogy érdekes lesz a találkozó.”

Flinta botond

„Különleges mérkőzés lesz, 
amilyen még nem volt Csíkszere-
dában. Érdekes érzés lesz majd a 
magyar és a román himnuszt hal-
lani, nem tudjuk, hogy melyikkel 
azonosuljunk, de én inkább a ma-
gyarral azonosulnék. Szerintem 
nem lesz túl erős a magyar keret, 
ha odaadóan játszunk, akkor le 
tudjuk győzni őket.”

KéSzülünK A roMán–MAgyAr HoKIMeCCSre (6.)

Játék a győzelemért

A Phoenix sk csapata

Megdolgozott győzelem
Szoros mérkőzésen győzött va
sárnap este a HSC Csíkszereda 
a brassói Corona Fenestela 68 
ellen a jégkorong Mol ligában. 
A találkozó utolsó harmadában 
egy bírói ítélet miatt a felhábo
rodott és fütyülő közönség felé 
obszcén mutogatással válaszolt 
az egyik játékvezető. 

Nagyon megdolgozott a 
győzelemért vasárnap este 
a HSC Csíkszereda a 

jégkorong MOL Ligában, a Bras-
sói Corona Fenestela 68 kétszer is 
egyenlíteni tudott. Becze kétszer 

is megszerezte a csíkiak számára a 
vezetést, ám előbb Bartzen, majd 
Filip állította vissza a döntetlent. Az 
utolsó harmadban Papp látványos 
góljára már nem volt válasza a bar-
casági csapatnak, így 3–2-re nyert a 
HSC a Vákár Lajos Műjégpályán.

A találkozón egy incidens is tör-
tént. Egy téves bírói ítéletet követően 
a műjégpálya közönsége fütyüléssel 
és kiabálással fejezte ki nemtetszését 
az egyik vonalbíró felé, a játékvezető 
pedig válaszul obszcén mutogatásba 
kezdett. Az esetet követően a bíró 
majdnem minden megmozdulását 
füttykoncert követte. Tánczos Bar-

na, a Román Jégkorong-szövetség 
elnöke lapunknak elmondta, az 
esetet már vizsgálják. „Nem csupán 
a nézők, hanem hivatalos személyek 
is látták a játékvezető mutogatását. A 
találkozót követően azonnal szóltam 
az illetékeseknek, hogy készítsenek 
jelentést az esetről, amelyet kivizsgá-
lunk a továbbiakban. Garantálom, 
hogy nem marad büntetlenül a vét-
kes” – mondta lapunknak a szövet-
ségi elnök.

Vasárnap a Miskolci Jegesmed-
vék 7–2-re nyert az Újpest ellen, a 
tegnapi, Dab.Docler – FTC lapzár-
ta után ért véget.

Ritkán látni olyant egy mérkőzésen, amit vasárnap este a Vákár Lajos 
Műjégpályán rendezett HSC Csíkszereda – Brassói Corona Fenestela 68 
MOL Liga találkozón látott a közönség. Az is elítélendő, ha egy játékos 
obszcén gesztusokkal mutogat a nézők felé, de egy játékvezetőtől ez tényleg 
megbotránkoztató.

Akkor jó egy játékvezető, ha észre sem venni őt a pályán; ítéletei korrek-
tek, sportszerűek és a szabálynak megfelelőek. Ha ez így történik, „láthatat-
lanok” lesznek a „zebrák”. Arról már többször véleményt formált nem csupán 
a szaksajtó, hanem a közönség is, hogy baj van a hazai hokibírókkal, egyesek 
– tisztelet a kivételnek – nem rendelkeznek olyan szaktudással, amelyet egy 
MOL Liga vagy hazai bajnoki mérkőzés levezetése megkövetel. Súlyos sza-
bálytalanságot néznek el, pedig az eset mellett állnak; szabálytalan gólokat 
érvénytelenítenek, mert a rossz helyezkedés miatt nem látják az akciót; mé-
teres leshelyzetet nem fújnak be, pedig rajtuk kívül mindenki látta az esetet; 
vagy tévesen fújnak be lest, mert ugyancsak rosszul helyezkednek.

Azt hittem, ezt überelni nem lehet. Tévedtem. Vasárnap a HSC – Bras-
só meccs egyik vonalbírója olyannyira tetézni tudta a helyzetet, hogy nem 
csodálkoznék, ha még a whiskyspoharába sem tenne ezután jeget a pultos 
lány. Arról meg nem is beszélek, hogy az ilyen fazonnak nemhogy játékveze-
tőként, de nézőként sem lenne helye a jégpályán. Sem Csíkban, sem pedig a 
világ bármely más pontján.

A vasárnapi találkozón az egyik vonalbíró óriásit tévedett: először úgy 
állította meg a játékot, hogy nem volt hozzá szabályos alapja – legalább-
is a szurkolók többsége szerint –, majd amikor a drukkerek az ítélet miatt 
nemtetszésüket kifejezték fütyülve és fújolva, a játékvezető válaszul – nadrá-
gon keresztül – megfogta nemi szervét és a nézők felé tett egy félreérthetetlen 
gesztust. Nem elég, hogy a meccsen több tévedése volt, mint helyes ítélete, ezt 
tetézni tudta a mutogatással. 

Az eset után remélem, hogy a hazai szakszövetség játékvezetői testüle-
te is megmutatja az utat a perverz bírónak. Elsősorban rámutatnak neki, 
hogy hiányzik az a hét év, amit otthonról kellett volna hoznia, majd a 
többi tizenvalahány, amit az iskolapadban kellett volna tanulva végig-
ülnie, végül pedig megmutatják neki utoljára, hogyan néz ki egy műjég-
pálya belülről.

És mi a vicc az egészben? A nemiszerv-mutogatást követően még ő volt 
felháborodva, hogy nem kedvelik a nézők. Vajon, ha a munkahelyén teszi 
ugyanezt, hány lábbal rúgná fenéken a főnöke? Az ilyen bírót úgy kellene 
kipenderíteni a jégkorongéletből, hogy a NATO-radarok alacsony röptű el-
lenséges lopakodóként azonosítsák.

Mutogató játékvezető
      Jegyzet n Kopacz Gyula


