
Második román jégko-
rongozóként a pozsonyi 
világbajnokság kereté-

ben hivatalosan is felvették Doru 
Tureanut a Nemzetközi Jégko-
rongszövetség (IIHF) Hírességek 
Csarnokába. Romániából 1998 óta 
Eduard Pană volt tagja a Hírességek 
Csarnokának, Tureanu tagságát a 
tavaly hagyta jóvá az IIHF.

Doru Tureanu 1954-ben Buka-
restben született, tizenhét évesen 
játszott először felnőttcsapatban, 
a Dinamónál kezdte és ott is fejez-
te be aktív pályafutását. Tizenhat 
világbajnokságon és két olimpián 
vett részt, száz válogatott mecs-
csén 112 pontot szerzett (74+39). 
Jelen volt az 1977-es A csoportos 
világbajnokságon, ahol Románia 
egyetlen győzelmét az Egyesült 
Államok fölött aratta. Ekkor több 
NHL-es klub is megkereste, A 
Montreal Canadiens például két-
millió dollárért akarta szerződ-
tetni. Az 1980-as téli olimpián 
mesterhármast szerzett a Nyugat-
Németország elleni találkozón, 
de ezt követően is visszautasított 
minden külföldi ajánlatot. Doru 

Tureanuról a kiváló szovjet edző, 
Viktor Tyihonov azt mondta, a vi-
lág bármely profi csapatában helye 
lenne a csatárnak.

Challenge-kupa 
Csíkszeredában
December 16. és 18. között 

rangos nemzetközi torna helyszíne 
lesz a Vákár Lajos Műjégpálya. A 
Challenge-kupa-sorozatban idén a 
román válogatott két tornán vesz 
részt, egyen pedig standby-ként, 
azaz pótlistásként szerepel. Portik 
Ferenc Tibor, a Román Jégkorong-
szövetség (RJSZ) versenybizottsá-
gának elnöke lapunknak elmond-
ta, mindkét tornán erős ellenfelei 
lesznek a zömében székelyek al-
kotta román válogatottnak. „No-
vember 11–13. között Lengyelor-
szágban, december 16–18. között 
pedig Csíkszeredában játszik a 
Challenge-kupa-sorozat keretében 
a válogatott. Tánczos Barna szövet-
ségi elnök lobbizásának köszönhe-
tő, hogy a csíkszeredai tornán egy 
Top Divízióban szereplő válogatott 
is elfogadta a meghívást. Ugyanak-
kor egy Divízió I A csoportos gárda 

is a Vákár Lajos Műjégpályán ját-
szik majd, a harmadik ellenfél pe-
dig ugyanabban a vébé-csoportban 
szerepel, mint a román válogatott” 
– mondta Portik. A csíkszeredai 
torna standby-csapata Magyaror-
szág és Szerbia, ez pedig azt jelen-
ti, ha a meghívott csapatok közül 
valaki visszamondja a részvételt, 
e két csapat közül ugrik be vala-
melyik helyettesítőként. A 2012. 
február 6. és 12. között sorra ke-
rülő ukrajnai tornán, amelyen a 
házigazdák mellett Kazahsztán, 
Olaszország és Spanyolország vesz 
részt, a román válogatott standby-
csapatként szerepel.

A novemberi Euro Ice Hockey 
Challenge (EIHC) tornán a román 
válogatott Lengyelországban a há-
zigazdák, a hollandok és a horvá-
tok ellen lépnek jégre, a decemberi, 
csíkszeredai tornán immár házi-
gazdaként a romániai csapat a Ka-
zahsztán, Ukrajna és Lengyelország 
csapatait látja vendégül.

Magyarország novemberben 
rendez EIHC-tornát, a meghívot-
tak Japán, Ausztria és Olaszország 
válogatottjai.
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Doru Tureanu 
a Hírességek Csarnokában
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Véget ért egy korszak
a Kárpátok SK-nál

Emlékplakettet és mezt kapott ajándékba Doru Tureanu a nemzetközi szövetségtől

A marosfői verseny résztvevői

Egy héten belül eldől, hogy 
rendeznek-e október 3-án Ma-
gyarország – New York Ran-

gers felkészülési jégkorongmérkőzést 
Budapesten. Kenneth M. Yaffe, az 
észak-amerikai profiliga (NHL) nem-
zetközi ügyekért felelős alelnöke teg-
nap elmondta: a patinás klub erőteljes 
hajlandóságot mutat, hogy fellépjen 
a magyar közönség előtt, és jól halad-
nak a megbeszélések. „Ez nemcsak 
egy sportesemény lenne. A Rangers az 
Egyesült Államok egyik kirakatklubja. 
Európai túrájára rengeteg üzletember 
kíséri el. A magyar fél számára remek 
lehetőség, hiszen az NHL világszer-
te reklámozza majd az eseményt, így 
Budapest például turisztikai és üzleti 

szempontból is előnyt kovácsolhat 
egy ilyen, bátran történelminek ne-
vezhető mérkőzésből. Úgy érezzük, 
itt, Magyarországon mindenki az ügy 
mögött áll. A Magyar Jégkorongszö-
vetség válaszára várunk, hogy meg-
tarthatjuk-e a találkozót” – mondta 
a kétnapos budapesti látogatáson 
tartózkodó Yaffe, utalva arra, hogy 
NHL-es csapat még soha sem játszott 
Magyarországon. A magyar szövetség 
főtitkára, Kovács Zoltán megerősí-
tette: a sport- és turizmusügyekben 
illetékes vezetők mellett gőzerővel 
tárgyalnak potenciális szponzorje-
löltekkel is, hiszen napokon belül vá-
laszt kell adni, márpedig a négyszeres 
Stanley Kupa-győztes együttes kétna-

pos fogadása több mint 100 millió fo-
rintba kerülne. A találkozónak a Papp 
László Aréna adna otthont október 
3-án, a Rangersnek az esti mérkőzést 
megelőzően délelőtt lenne egy edzése 
is a helyszínen. A Rangers azért lesz 
októberben Európában, mert 7-én és 
8-án Stockholmban alapszakasz-mér-
kőzést játszik, előbb a Los Angeles 
Kingsszel, másnap pedig az Anaheim 
Ducksszal. Az 1926-ban alapított csa-
pat hatodmagával a kezdetektől tagja 
az NHL-nek. A mérkőzéseit a 18 
200 férőhelyes, híres Madison Square 
Gardenben rendezi, mindig telt ház 
előtt. Négyszer (1928, 1933, 1940, 
1994) nyert Stanley-kupát, idén a rá-
játszás első körében búcsúzott.

Tárgyalás a Magyarország – NY Rangers 
hokimérkőzésről

Marosfőn rendezték először 
1990-ben és szintén a Maros-
parti üdülőtelepen tartották idén 
májusban a Turisztikai Kárpátok-
kupa utolsó versenyét. Gabriela 
Iosub, a Kárpátok SK vezetője 
szerint huszonegy év alatt több 
ezer sportoló vett részt a klub 
által tartott viadalokon.

Az utolsó, májusi versenyre 
közel egy évet készültek a 
rendező klub tagjai és egy-

kori sportolói, akik Marosfő környé-
kén feltérképezték a turistaösvénye-
ket és újrafestették a jeleket. Ugyan-
csak az elmúlt év folyamán és idén 
tavasszal a klub tagjai Hargitafürdő, 
Kirujfürdő, Homoród és a Gyilkostó 
környékének turistaösvényeit tér-
képezték fel, tisztították meg és fes-
tették fel az ösvények menti fákra a 
turistajeleket.

A turisztikai versenyek környe-
zetvédelemre is nevelik a résztvevő-
ket. A verseny több szakaszból áll, a 
felszerelés vizsgálatát követően egy 
elméleti próba következett, mely so-
rán a sportolók a versenynek otthont 

adó környék ismeretéből vizsgáztak. 
Ezt követően a környéken található 
növényzet felismeréséből mérték 
össze tudásukat, majd terepen kellett 
bizonyítsanak: 6–7 órás gyaloglás 
következett Marosfőtől a Súgó-bar-
langig. A tájfutást Marosfőn tartot-
ták, az ökológiapróba során a részt-
vevők a marosfői sípálya környékén 
kétszáz facsemetét ültettek el.

A Kárpátok SK-tól Hârb 
Dragoş, Gâlea Cristian, Bârsan 
Cristian, Erősdi Zakariás, Rancz 
Bálint, Rancz Máté, Sebestin 
Claudia, Brânzilă Laura és Brânzilă 
Lisa vett részt a viadalon.

Gabriela Iosub lapunknak el-
mondta, az elmúlt huszonegy év-
ben a Kárpátok SK által szervezett 
versenyeket a Hargita Megyei Ifjú-
sági és Sportigazgatóság, Hargita 
Megye Tanácsa, a Korall, a Mineral 
Quantum, a Harmopan és a csíksze-
redai tejgyár támogatta. A térképé-
szetben és helyismeretben Beder Ti-
bor, a szervezésben Nan Aurel, Ralf 
Bálint, Rofel Marius, Cicel Ancuţa, 
Sebestin Oana és Haja Viorel segí-
tette a Kárpátok SK vezetőit.


