
Cseh győzelem született a szlová-
kiai jégkorong-világbajnokság első 
elődöntőjében, melyet követően 
az amerikaiak búcsúztak a küz-
delmektől. Az összecsapás hőse 
a mesterhármast szerző Jaromír 
Jagr volt.

Az első pihenőnapot kö-
vetően tegnap délután kez-
dődtek meg a jégkorong-vi-

lágbajnokság negyeddöntői, ezentúl 
már minden találkozónak a pozsonyi 
Orange Arena ad otthont. A csehek 
végig uralták az amerikaiak elleni 
első negyeddöntőt, és magabiztosan 

nyerték meg a találkozót. Hetvenöt 
másodperccel az első szünet előtt Jágr 
szerezte meg a vezetést a csehek számá-
ra, majd ugyanő kettős emberfórban a 
25. percben megduplázta az előnyt. 
Az utolsó harmad közepén Plekanec is 
bevette Conklin ketrecét, az 57. perc-
ben Jágr mesterhármast ért el.

Eredmény: Csehország – USA 
4–0 (1–0, 1–0, 2–0). A Svédország 
– Norvégia találkozó lapzárta után ért 
véget.

A mai műsor: Finnország – Nor-
végia (17.15), Kanada – Oroszország 
(21.15). Mindkét találkozót élőben 
közvetíti a Sport 1.

A Dab.Docler menne
A Magyar Jégkorong Liga keddi 

ülésén kissé tisztult a kép a 2011–
2012-es szezont illetően. A megbeszé-
lésen öt klub vett részt, a Dab.Docler, 
a Sapa Fehérvár AV19, az FTC, a Mis-
kolci Jegesmedvék és az UTE; a Vasas 
HC már nem képviseltette magát. 
Egyetértés alakult ki abban: ragasz-
kodni kell a versenyszabályzat azon 
pontjához, hogy más bajnokságban 
csak az a klub szerepelhet, amelyik a 
hazai versenysorozatban is indul. El-
döntendő kérdés ezek után az volt, 
hogy az esetlegesen külföldön szerep-
lők naptárához igazítsák-e a magyar 
bajnoki menetrendet, vagy csak az 
mehessen máshová, aki ezzel egyide-
jűleg itthon is tud indulni.

A csapatok többsége az utóbbi 
álláspontra helyezkedett, ennek alap-
ján folytatni és erősíteni kell az előző 
szezonban jól bevált versenyrendszert, 
azaz a körülbelül január végéig tartó 
nemzetközi ligát, majd utána a magyar 
bajnokságot. A Miskolc és a Sapa Fe-
hérvár a többségi döntés után jelezte, 
esetleges Nationalliga-részvétele ese-
tén nem tud második, illetve harma-
dik csapatot kiállítani szezon közben 
az OB I-ben és a MOL Ligában, míg 
az FTC és az UTE egyértelműsítette, 
jelenleg számukra nem reális lehetőség 
az osztrák másodosztályú bajnokság-
ban játszani. Ezzel nagyjából eldőlt: a 
liga döntései alapján reálisan egy klub, 
a Dab.Docler Nationalliga-indulása 
kerülhet szóba.

Fontos hangsúlyozni, hogy a liga 
döntései nem kötelező erejűek, a szer-
vezet csak javaslatot tesz a szövetség 
elnökségének, a végső szót a testület 
mondja ki. A következő elnökségi ülés 
időpontja május 26.

Azari Zsolt, a Dab.Docler klub-
igazgatója az ülés után elmondta, a du-
naújvárosi csapat határozott szándéka, 
hogy induljon a Nationalligában: 
„Emellett a hazai bajnokságban és a 
MOL Ligában is mindenképpen in-
dulunk, az érvényben lévő szabályok-

nak megfelelően. Nagyjából 40 tagú 
játékoskerettel számolunk. Lenne egy 
nagycsapatunk és egy utánpótláscsa-
patunk. A Nationalligába felfelé kor-
látlanul játszathatjuk a játékosokat. 
Kérvényeztük, hogy a lefelé játszást 
is engedélyezzék nekünk, azaz min-
denki visszajátszhasson a farmba. A 
magyar bajnokságban lehetőségeink 
szerint mindig az ellenfélnek meg-
felelő erősségű csapattal szeretnénk 
kiállni” – mondta az újvárosi vezető a 
jegkorong.blog.hu-nak.
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> NB1. Hétközi fordulóval folytatódott 
a magyar első osztályú labdarúgó-bajnok-
ság. A 28. játéknap legérdekesebb mérkőzé-
sét a Ferencváros és a Zalaegerszeg vívta. A 
ZTE 4–1-re is vezetett, de a hazai gárda vé-
gül egyenlíteni tudott, igaz, ez a döntetlen a 
Fradi dobogós helyezésébe is kerülhet. Ered-
mények: Siófok – Paks 1–3, Szolnok – Deb-
recen 1–2, Vasas – Pápa 1–1, Ferencváros – 
Zalaegerszeg 4–4, Újpest – Kecskemét 2–1,  
Videoton – Kaposvár 3–1. A Győr – Hon-

véd és az MTK – Haladás mérkőzések tegnap 
este lapzárta után értek véget.

> Amariei távozik a Viborgtól. Meg-
válik a Viborg női kézilabdacsapata Carmen 
Amarieitől. A dán klub csökkenteni szeretné 
kiadásait, ezért döntöttek úgy, hogy nem hosz-
szabbítnak szerződést a román kézilabdázóval 
és Maja Szaviccsal sem. A Viborgnak igen si-
kertelen volt az idei szezon, miután nem jutott 
be a női kézilabda Bajnokok Ligája főcso-
portjába, a dán bajnoki döntőről is lemaradt. 
Amariei ugyanakkor térdsérülése miatt több 

hónapot hiányzott, így nem igazán tudta se-
gíteni a csapatot. A felek közös megegyezéssel 
válnak meg egymástól, a román játékos ugyan-
akkor bejelentette: gondolkodik rajta, hogy 
esetleg térjen vissza Romániába.

> London 2012. Több mint húszmillió 
igénylés futott be a szervezőkhöz a londoni 
olimpiára forgalomba hozott 6,6 millió je-
gyért. A rendezők keddi tájékoztatása szerint 
1,8 millió ember rendelt meg egy vagy több 
belépőt, és június közepére dől el, hogy kiknek 
kedvezett a szerencse a sorsoláson. Az érdek-

lődők számlájáról jövő héttől kezdve vonhat-
ják le a jegyek árát, még mielőtt megtudnák, 
hogy pontosan melyik eseményekre jutnak be. 
Ezt a módszert élesen bírálta a brit fogyasztó-
védelem, a Which? című magazin kifejtette: 
„Bizarr ez az eljárás, mivel a pénz már azelőtt 
eltűnik a számláról, hogy az illető megtudná, 
hogy mit is nyert valójában. Az életben egyszer 
adódó lehetőségként reklámozott olimpia az 
embereket arra sarkallja, hogy több jegyet igé-
nyeljenek, mint amennyit ki tudnak fizetni.” 
Akinek ugyanis nincs elég pénz a számláján, az 
elveszíti a belépőjét.
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Jágr mesterhármasával ejtették ki a csehek az USÁ-t

Az Országos Réz-, Arany és Vas, Minvest Rt.-Balánbányai Fiókja
Balábánya, Bánya utca 1. szám, bejegyezve a Kereskedelmi Törzskönyvbe J19/31/1990-
es szám alatt (CUI RO11418778), a Management Reorganizare Lichidare Iaşi SPRL 
(Iaşi, Nicolina sétány 82. szám) jogi felszámoló révén – képviselve a Hargita megyei 
Törvényszéknél lévő 2139/96/2007-es ügycsomóban 2009. február 16-án meghozott 
272-es határozat alapján kinevezett Mititelu Corneliu által – nyílt árverésen eladja az 
adós cég aktíváit. Erre az árverésre a 2006/85-ös törvény előírásai, valamint a hitelezők 
2010. október 29-i ülésének határozata alapján kerül sor.

Az eladásra kerülő ingó és ingatlan javak névjegyzékét kifüggesztették a Minvest 
Rt. Balánbányai Fiókjának székhelyén, valamint megtekinthető a jogi felszámoló hon-
lapján (www.insolventa.ro).

Az árverésre a Minvest Rt. Balánbányai Fiókjának székhelyén (Bánya utca 1. szám) 
kerül sor 2011. június 13-án 9 órakor összhangban a 2006/85-ös törvény előírásaival, 
valamint a hitelezők 2011. április 4-i közgyűlésén elfogadott határozataival. 

Az eladásra kerülő javak megtekinthetők programálás és egy meglátogatási 
protokollum aláírása alapján, amelyben szerepel a bizalmassági kikötés is. A programálás 
céljából az ajánlattevőknek a 0232–243864-es faxszámon kell bejelentkezniük vagy 
e-mailen iasi@insolventa.ro címen.

Bővebb felvilágosítás a Minvest Rt. Balánbányai Fiókjánál, a 0744–610058-as tele-
fonszámon (Szász László igazgató) vagy a Management Reorganizare Lichidare Iaşi 

SPRL-nél a 0232–212231-es, 0232–243864-es és a 0755–132470-es telefonszámokon. 

Jágr az első harmadban győzte le először Conklint fotó: mediafax

Elkezdődött a Diákolim-
pia. Tegnap 15.30 órától kezdetét 
vette Csíkszeredában a 2011-es 
Di ákolimpia. A városvezetés által 
2008-ban elindított esemény idei, 
tavaszi kiírásán a 9–12. osztályosok 
mellett az 5–8-as diákok számára 
is versenylehetőséget biztosítanak a 
szervezők. Öt sportág – atlétika, ke-
rékpár, kosárlabda, kézilabda és lab-
darúgás – szerepel a programban, 
amelyeken nemcsak a megyeszék-
hely, hanem az al- és felcsíki iskolák 
csapatai is összemérik erejüket. Az 
atlétikaversenyeket a városi stadion-
ban, a labdarúgómeccseket a stadion 
melletti műgyepes pályán, míg a ko-
sárlabda-mérkőzéseket a Kós Kár-
oly utcai, legújabb sportcsarnokban 
rendezik. A kézilabda-mérkőzések-
nek pedig a József Attila Általános 
Iskola Tudor negyedi sportcsarnoka 
ad otthont. fotó: csíki zsolt


