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Kilenc ország jégkorongszövet-
sége a nemzetközi föderáció 
támogatásával megalapította a 
Balkán Jégkorongszövetséget.  
A kezdeményezés a román, a szerb 
és a bosnyák szövetségi veze-
tőké, akik az első lépést még az 
elmúlt év áprilisában tették meg. 
A szövetség székhelye Szaraje-
vóban lesz.

Eredetileg egy jégkorong re-
gionális fejlesztési tervként 
indult, mára viszont Balkán 

Jégkorongszövetség lett belőle – ta-
lán így jellemezhető az új föderáció 
elindulása. Az elmúlt év áprilisában 
Bosznia-Hercegovina, Szerbia és 
Románia hokiszövetségeinek veze-
tői Macedónia, Bulgária és Török-
ország helyi szövetségeit bevonva 
egy, a jégkorongot érintő regionális 
fejlesztési tervről kezdtek el tárgyal-
ni, később azonban a nemzetközi 
szövetséget is bevonták, az IIHF 
pedig Ernest Aljancsicsot kérte fel 
képviselőjének. Az IIHF közben a 
görög, a horvát és a szlovén szövet-
ségek bevonására is javaslatot tett, 
amelyet a felek elfogadtak, így ala-
kult meg a Balkán Jégkorongszövet-
ség (BJSZ), elnöknek Aljancsicsot 
választották meg, székhelyül pedig 
Szarajevót jelölték.

A BJSZ legfőbb célja a ré-
gióban a jégkorong fejlesztése, 
közös bajnokság indítása, közös 
felkészülések az ifjúsági csapatok 
számára, edzői és bírói tovább-
képzés, valamint egy, a régió jég-
korongjára kiterjedő marketing-
terv elkészítése. Minden BJSZ 
által szervezett akciót az IIHF is 
finanszíroz.

A BJSZ első akciójára még a 
nyár folyamán sor kerül, ugyanis 
Szarajevóban a tagországok U16-
os válogatottjaiból öt-öt mezőny-

játékos és egy-egy kapus, valamint 
egy-egy edző vesz részt közös felké-
szítő táborozáson, melyen az IIHF 
szakemberei tartanak előadásokat 
és edzéseket.

Szeptemberben Szerbiában a 
tagországok U16-os válogatott-
jai egy Challenge-kupán vesz-
nek részt, ám erősorrend alapján 
a csapatokat két értékcsoportba 
sorolják, minden gárda játszik 
mindenkivel a csoportján belül 
éppúgy, mint a vébéken. A BJSZ 
határozata szerint jövőben Török-
ország, 2013-ban Horvátország, 
2014-ben Románia ad otthont az 
U16-os Challenge-kupának. Az 
U20-as válogatottak a tervek sze-
rint 2015-ben Görögországban 
játszanak hasonló tornát.

Klubcsapatok szintjén két Bal-
kán-liga lesz. Az egyik csoportba 
a horvát, a szlovén, a bosnyák és a 
macedón csapatokat sorolták, míg 
a másik csoportban a görög, a tö-
rök és a bolgár klubok játszanak 
egymással. Románia klubcsapatai 
egyelőre nem vesznek részt a Bal-
kán-ligában, mivel a hazai csapatok 
közül hárman a román–magyar kö-
zös nemzetközi pontvadászatban 
érdekeltek.

A Nemzetközi Olimpiai Nap tisz-
teletére szerveznek Csíkszere-
dában futóversenyt június 18-án. 
A versenyt a Hargita Megyei If-
júsági és Sportigazgatóság és a 
Román Olimpiai Akadémia me-
gyei fiókja szervezi.

Immár hagyománnyá vált me-
gyénkben is az olimpiai nap 
alkalmából szervezett futóver-

seny, idén erre szombaton, június 
18-án kerül sor Csíkszeredában. 
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság 
1948-ban hozott határozata értel-
mében június 23. a Nemzetközi 
Olimpiai Nap, ugyanis 1894-ben 
ezen a napon Pierre de Coubertin 
báró javaslatára alakult meg Párizs-
ban a NOB. Romániában negyven-
kilenc városban szerveznek olimpi-
ai futóversenyt, az elsőt május 21-én 
Aradon tartották, míg az utolsót 
június 23-án Buzăuban rendezik.

A csíkszeredai futóversenyre 
június 18-án, szombaton kerül sor, 
a rajt 10 órakor lesz a Vákár Lajos 
Műjégpálya mögül, a résztvevők a 
Jégpálya utcáról a Brassói útra ka-
nyarodva a Lukoil üzemanyagtöl-
tő állomásig futnak, innen pedig 
ugyanezen az útszakaszon vissza a 
jégcsarnok belső udvaráig. A ver-
senytáv mintegy hat kilométer lesz. 
A viadalra benevezni június 14. 
és 17. között a megyei sportigaz-
gatóság Hősök utca 7. szám alatti 
székhelyén lehet naponta 9–15 óra 
között, valamint a verseny napján 8 
és 9.45 között a műjégpálya belső 
udvarán.

A szervezők díjazzák a távot 
megtevő első háromszáz résztvevőt, 
ezenkívül mindenki, aki részt vesz 
a versenyen, oklevelet kap. A futó-
versennyel kapcsolatosan bővebb 
információkért a 0266–371772-es 
telefonszámon lehet érdeklődni.

Klubcsapatok szintjén 
két Balkán-liga lesz. Az 
egyik csoportba a horvát, 
a szlovén, a bosnyák és a 
macedón csapatokat so-
rolták, míg a másik cso-
portban a görög, a török 
és a bolgár klubok játsza-
nak egymással. Romá-
nia klubcsapatai egyelőre 
nem vesznek részt 
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A címvédő Vladimir Koev győzel-
mével ért véget a 48. Románia 
Kerékpáros Körverseny ötödik 
szakasza, mely ismét egy szökést 
követően dőlt el. A csíkszeredai 
Tusnád Cycling Team sportolói a 
mezőnnyel értek célba, a csapat 
bolgár légiósa, Georgi Georgiev 
továbbra is a legjobban helyezett 
„székely” kerekes.

Kopacz Gyula
kopacz.gyula@hargitanepe.ro

Továbbra is a nagy hőség és a 
szökések jellemzik a román 
körversenyt, és mint az ed-

digi szakaszokon, úgy a tegnapin 
is volt a Tusnád Cycling Team-nek 
versenyzője a szökésben. Ezúttal 
Marcel Ternovsek szökött el öt tár-
sával 35 kilométerrel a botoşani-i 
rajt után és előnyük folyamatosan 
nőtt. A Siret helységben rendezett 
sprintet harmadikként teljesítette, 
Rădauţi után a magyar Or Hotels 
Team tagja, Lovassy Krisztián el-
szökött az élbolytól, de a suceviţai 
hegymászás előtt befogták őt, ek-
kor az élboly is szétszakadt, itt érte 
be Ternovseket a mezőny. Az eresz-
kedőt követően Koev és Ioannis 
Tamouridis újabb szökési kísérlete 
sikeres volt, a két sportoló a suceavai 
célig több mint hétperces előnnyel 
ért célba a mezőnyhöz képest. A cél 
előtti sprintet tehát a bolgár és a gö-
rög vívta, Koev pedig gyorsabbnak 
bizonyult.

Összetettben továbbra is a ro-
mán válogatott Andrei Nechita ve-
zet, a TCT-s Georgi Georgiev ötö-
dik kilencperces hátránnyal.

„Nehéz napon vannak túl a srá-
cok, hiszen 206 kilométert ilyen hő-
ségben és ilyen nagy iramban lete-
kerni nem könnyű. Megint volt egy 
emberünk a szökésben, de igazából 
annak örülünk, hogy az éllovassal 
szemben nem nőtt Georgiev hátrá-
nya. Ahogy azt jó előre láttuk, nincs 
olyan csapat Nechita mögött, aki őt 
húzná maga után a hegymeneteken” 
– nyilatkozta a versenyt egészség-
ügyi problémák miatt feladó Novák 
Ede. Hozzátette, a mai szakasz ismét 
megszitálja egy kissé a mezőnyt, a 
Szeben és Bâlea-tó közötti gyilkos 
etapon pedig aki győzni tud, nagy 

esélye lesz arra, hogy Bukarestben is 
a dobogó legfelső fokára álljon.

„Ma a verseny leghosszabb sza-
kasza következik, majd egy átmoz-
gató etap után a Transzfogarason, az 
utolsó szakasz sem lesz sétagalopp, 
hiszen Brassó és Bukarest között, 
Cheián át is van egy elég nagy hegy” 
– mondta Novák.

A hatodik szakasz rajtja Târgu 
Neamţon, az érkezés pedig Maros-
vásárhelyen lesz, a sportolók ma 212 
kilométert tesznek meg. A biciklisek 
várhatóan délután fél háromkor lesz-
nek Gyergyótölgyesen, a borszéki 
sprint negyed négykor várható, fél-
órával később pedig Maroshévízen 
lesz egy sprint, 16 órakor pedig Ré-
gen irányában el is hagyja Hargita 
megyét a mezőny.

Noha az elmúlt héten a Nemzetkö-
zi Automobil-szövetség (FIA) mo-
torsport világtanácsa elfogadta a 
jövő évi Forma–1-es versenynap-
tárat, tegnap a szövetség elnöke 
kizárta annak a lehetőségét, hogy 
húsznál több futamot rendez-
zenek. Továbbá az is kérdéses, 
hogy idén meg tudják-e rendezni 
az elhalasztott évadnyitó Bahreini 
Nagydíjat.

Múlt héten közölte a FIA 
az előzetes 2012-es 
Forma–1-es versenynap-

tárt rekordszámú 21 futammal, Jean 
Todt, a szövetség elnöke tegnap vi-
szont azt nyilatkozta, egy verseny 
kiesik, húsznál többet nem rendez-
nek. „Huszonegy dátum van a nap-
tárban, de húsz nagydíj lesz, több 
kizárt” – mondta a FIA-elnök egy 
katalán lapnak. A 2012. május 6-i 
Török Nagydíj csak csillaggal sze-
repel jelenleg a versenynaptárban, 
mert a pályát üzemeltetővel eddig 
nem tudott megállapodni a jogdí-
jakról a FIA, ám Todt állítja, nem 
lehet garantálni, hogy ezt hagyják 
ki: „Nem tudjuk, melyik futamnak 
kell mennie, de biztosan húsz ma-
rad” – mondta a sportvezető.

A jövő évi versenynaptárba 
2007 után visszatérő USA Nagy-
díj körül is kérdések merültek fel. 
A verseny 2012. június 17-én ke-
rülne megrendezésre, csakhogy a 
texasi fővárosban, Austinban, ahol 
az új pálya épül, akkortájt óriási a 

hőség: tavalyelőtt például 38 Cel-
sius-fokot mértek azon a napon. 
Ez nemcsak a csapatok személyze-
tére és a pilótákra róna különösen 
nagy terhelést, hanem a helyszín-
re kilátogató nézők számára sem 
lenne ideális. A FIA szenátusának 
elnöke, Nick Craw ugyanakkor 
azt mondta, az időpont a motor-
sport világtanács szeptemberi vagy 
decemberi üléséig még nem végle-
ges. „Egy őszi dátum is lehetséges, 
amikor valószínűleg hűvösebb len-
ne” – tette hozzá. Igaz, az ameri-
kai versenyt logisztikai okokból 
tették júniusra, hogy közvetlenül 
az észak-amerikai kontinens másik 
futama, a Kanadai Nagydíj után 
kerüljön rá sor.

Az idei versenynaptárban is le-
het változás, ha a Bahreini Nagy-
díj megrendezése kockázatosnak 
tűnik. A múlt héten az eredetileg 
március 13-ra tervezett szahíri 
verseny pótlásáról döntött a FIA 
motorsport világtanács, de a csa-
patok és a pilóták sem lelkesednek 
az ötletért, hogy el kell utazniuk a 
forrongó országba. A szövetséghez 
is eljutottak a kritikák, Jean Todt 
FIA-elnök hétfőn már úgy fogal-
mazott, hogy még felülvizsgálható 
a döntés, amennyiben a verseny 
megrendezése túl nagy kockázatot 
jelent. „Ha egyértelmű bizonyíté-
kunk van arra vonatkozóan, hogy 
a helyzet kockázatos, akkor termé-
szetesen megfontoljuk a rendezést” 
– nyilatkozta Todt.

Két év múlva új motorok
Jóváhagyta a 2013-as idényre 

tervezett új motorformula beveze-
tését a FIA motorsport világtaná-
csa. A döntés értelmében a 2013-
as esztendőtől kezdve a csapatok 
négyhengeres, 1,6 literes, magas-
nyomású (akár 500 bar) benzinbe-
fecskendezéses motorokat lenné-
nek kénytelenek használni majd, 
melyek fordulatszáma nem halad-
hatja meg a percenkénti 12 000-et.

Az aerodinamikai módosítások-
ról is tárgyalt a testület, ezek alapjául 
a 2011-es szabályok szolgálnak majd, 
azonban kisebb módosításokat haj-
tanak végre az aerodinamikai haté-
konyság érdekében. Ugyanakkor a 
FIA konkrét szabályokat hoz majd 
az autók orrának magasságát illető-
en, hogy megelőzhetőek legyenek 
a ráfutásos balesetek. Emellett a se-
bességváltó-berendezéseket érintő-
en is módosításokat kívánnak végre-
hajtani: a váltóáttételekre, valamint 
a felhasználható váltórendszerekre 
vonatkozóan lesznek változások.

Az autók minimum súlyhatárát 
is megemelik 2013-tól: az idei évben 
még legalább 640 kg-t kell nyomni-
uk a versenygépeknek, két év múlva 
ezt a határt 20 kg-mal megemelik, 
így egy Forma–1-es versenyautó 
nem lehet kevesebb 660 kg-nál.

A technikai szabályokra vonat-
kozó módosítások csak akkor lép-
nek majd életbe, ha azt az érdekelt 
felek – így a csapatok is – megsza-
vazzák június 30-án.

Sergiu Cioban (balról) a hétfői szökés során. Sokáig haladt elöl a TCT kerekese fotó: adi dobre


