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Megkezdte a 2011–2012-es bajnoki 
idényre a felkészülést a HSC Csík-
szereda jégkorongcsapata. A MOL 
Liga, a Románia-kupa és a hazai 
pontvadászat győztesének hokisai 
kilenc hét szárazedzés és egy hét 
pihenőt követően augusztus else-
jén lépnek újra jégre Csíkszeredá-
ban. Ekkor csatlakoznak a kerethez 
a légiósok és a vezetőedző is.
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Bővített kerettel, de az idegen-
légiósok nélkül kezdte meg 
tegnap délelőtt a felkészülést 

a következő bajnoki idényre a HSC 
Csíkszereda jégkorongcsapata. A baj-
nokcsapattól egyelőre ketten távoztak, 
Sikorcin Ladislav valószínűleg a Sapa 
Fehérvár AV 19 csapatánál folytatja 
pályafutását, Molnár Zsombor pedig 
Svédországban játszik ősztől. A négy 
idegenlégiós – Stanislav Kozuch, Jozef 
Hruby, Vacláv Novak és Lubomir 
Hurtaj –, valamint a gárda vezető-
edzője augusztus elsején csatlakozik a 
kerethez. Horváth László, a Sportklub 
vezérigazgatója lapunknak elmondta, 
még tárgyalnak Charles Franzén ve-

zetőedzővel. és remélik, hogy a svéd 
tréner ősztől újra a HSC Csíkszereda 
csapatát irányítja majd.

A tegnapi felkészülésen huszon-
kilenc hokis jelent meg. A játékosok 
egy háromhetes alapozáson vesz-
nek részt, ezt követően három hé-
tig Hargitafürdőn készülnek. Július 
4–10. között szabadságot kapnak a 
hokisok, a pihenőt egy újabb három-
hetes hargitafürdői felkészülés követi. 
A tervek szerint augusztus elsején a 
Vákár Lajos Műjégpályán tartja első 
jeges edzését a gárda. Horváth László 
lapunknak azt mondta, egyelőre nincs 
a klubnak anyagi forrása arra, hogy egy 
egyhetes tengerparti táborozást is be-
iktassanak a felkészülésbe, ám ez még 
változhat. „Amennyiben sikerül pénzt 
szerezzünk egy tengerparti felkészülés-
re, akkor a második hargitafürdői cik-
lus rövidül meg egy héttel” – mondta 
a klubvezető.

A felkészülésen több ifjúsági kor-
osztályú hokis is részt vesz, ugyanak-
kor Bálint Attila – aki sérülés miatt 
kénytelen volt egy évet kihagyni – is 
csatlakozott a kerethez. Horváth 
azt is közölte, a gárda hokisainak 
mind élő szerződése van a klubbal, 

azok a játékosok is hosszabbítottak, 
akiknek szerződésük április elsejével 
lejárt. A klubvezető elmondta, egy-
előre nem terveznek Sikorcin helyé-
re más légióst szerződtetni. „Szeret-
nénk felmérni, hogy az ellenfelek 
milyen kerettel kezdik meg a követ-
kező idényt. Amennyiben szükség 
lesz az ötödik légiósra, december 
elsejéig van időnk találni Sikorcin 
helyére egy játékost. Egyelőre csak 
négy külföldi hokissal számolunk” 
– mondta a klubigazgató.

A csapat a héten átesik a köte-
lező orvosi vizsgálaton is. Horváth 
elmondta, az augusztus elsejéig tar-
tó, úgynevezett száraz felkészülést 
Nagy Béla, Márton Simon, Hodos 
László, Nagy Zoltán és Nagy Lász-
ló irányítja, a hokisok egészségi 
állapotára pedig a továbbiakban is 
dr. Bachner István figyel. A tegnapi 
első edzést megelőzően – melyet a 
műjégpálya mögötti gyorskorcso-
lyapályán tartottak – a hokisok egy 
megbeszélésen vettek részt, melyen 
a csapat és a klub vezetősége mellett 
jelen voltak a gárda főtámogatói és 
Csíkszereda polgármestere, Ráduly 
Róbert Kálmán is.

A marosvásárhelyi sportcsar-
nokban tartották szomba-
ton a 14. ifjúsági (14–17 

éves korcsoport) WTF Taekwondo 
országos bajnokság döntőjét. A 
Phoenix Sportklub, Simó Mihály 
4 DAN-os mester vezetésével két 

arany- és két bronzérmet szerzett, 
csapatban pedig az 5. helyen zártak 
a csíkiak. A csíki érmesek: arany: 
Senteş Vasile (–55 kg) és Czüvek 
Loránd (+73 kg); bronz: Zsók 
Andrea (+59) és Koncz Szabolcs 
(–55 kg).

Vasárnap szintén Marosvásárhe-
lyen rendezték a II. Tornado-kupát 
amely a nagy létszámú gyerek és 
kadét sportolóknak köszönhetően 
nagyon erős és magas színvonalú 
versenynek bizonyult. A Phoenix 
csapata 12 résztvevőjéből kilencen 
dobogóra álltak, és a csapatot is csak 
két pont választotta el a harmadik he-
lyezéstől. Összesen három arany-, öt 
ezüst- és egy bronzérmet szereztek a 
Phoenix SK versenyzői.

Aranyérmesek: Darvas Bíborka 
(kisifjúsági, –35 kg), Ungurán Bo-
tond (kisifjúsági, –33 kg) és Tudose 
Alex András (kisifjúsági, +61 kg); 
ezüstérmesek: Aciobăniţei Radu 
(gyerek II., +25 kg), Bartalis Szélyes 
Hunor (gyerek I., –25 kg), Macovei 
Briana (kisifjúsági, –35 kg), Farkas 
Adél (kisifjúsági, +40 kg) és Ailincăi 
Eduard (kisifjúsági, –61 kg); bronz-
érmes: Imre Madarász Hunor (gyerek 
II., –25 kg).
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hirdetéseK

A székelyudvarhelyi UnICUM-COM kft. 
értesíti az érintetteket, hogy a Székelyudvarhely, Tompa László u. 36. sz. alatt 
található Hostel Tranzit működtetéséhez a környezetvédelmi engedélyezési 
eljárást elindította.

A tevékenység előrelátható környezeti hatásaival kapcsolatos információk 
megtekinthetők hétköznap 8–16 óra között a Hargita Megyei Környezetvé-
delmi Ügynökség székhelyén: Csíkszereda, Márton Áron u. 43. sz. Telefon: 
0266–312454, 0266–371313; fax: 0266–310041.

Észrevételeket a hirdetés megjelenésétől számított 15 napon belül, írásban 
lehet közölni naponta a környezetvédelmi ügynökséggel, az észrevételező sze-
mélyi adatainak feltüntetésével.


