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Mindenben megegyeztek, aláír
ta két évre szóló szerződését a 
Székelyudvarhelyi KCval Cris
ti an Adomnicăi. A jobbátlövő az 
Universitatea Suceavánál ját
szott az elmúlt idényben.

Szombaton sajtótájékoztató 
keretén belül jelentették be: 
sikerült mindenben meg-

egyeznie a Székelyudvarhelyi KC-
nak, így a soron következő idényt 
már Udvarhelyen kezdi a játékos. 
„Múlt vasárnap az észt beálló 
Martin Johannsonnal is aláírtuk a 
szerződést, most pedig egy újabb 
játékost mutathatunk be a szurko-
lóknak. Egy olyan posztra tudtunk 
igazolni, ahol az elmúlt szezonban 
alulteljesítettünk” – mondta Bene-
dek Árpád Csaba ügyvezető igaz-
gató.

A klub elnöke, dr. Verestóy 
Attila kifejtette: „Minden egyes 
sportrajongó, szurkoló azt várja el 
a csapattól, hogy folyamatosan jól 
teljesítsen. Ez az elvárás számunk-
ra több feladatot követel. De ezt 
felvállaltuk, így teljesítjük is. Az 
együttes szinten tartása nem elég, ez 
egyenlő lenne a visszalépéssel. Ezért 
szükséges az erősítés. Adomnicăi 
Udvarhelyre jövetele pedig annak 
tekinthető.”

Az 1980-ban született Cristian 
Adomnicăi Temesváron kezdte el 
karrierjét, majd a Fibrex Săvineşti 
következett, ahol egy évet játszott 
csak, hiszen a klub feloszlott. Itt 
érte el eddigi legnagyobb sike-
rét, Románia-kupa-győztes lett. 
Következett a sorban két idény 

Resicabányán, illetve öt év az 
Universitatea Suceavánál. Az el-
múlt szezonban 103-szor volt ered-
ményes.

„Nem titkolom, volt más aján-
latom is, sőt anyagilag sokkal jobb. 
De én mindent a mérlegre téve 
döntöttem. Fontos volt, hogy tud-
tam, jó helyre jövök, egy olyan csa-
pathoz, melynél a fejlődés követ-
hető volt mind eredményekben, 
mind pedig minőségben. Ismerem 
az edzőt is, Vlad Cabával már dol-
goztam, amikor Temesváron ját-
szottam, vele tettem meg az első 
lépést az élvonalban. Nincs még 
bajnoki címem, remélem, hogy ezt 
Udvarhelyen elérem” – nyilatkozta 
a jobbátlövő.

A Székelyudvarhelyi KC jelen-
leg is tárgyal még néhány játékossal, 
a tervek szerint a július 13-i gyüle-
kezőig szeretnék kialakítani a végle-
ges keretet.

Răpciugă szerződése 
felbontását kérte 
Hétvégén személyesen nyúj-

totta be felmondási kérelmét a 
Székelyudvarhelyi KC vezetőségé-
nek Răzvan Răpciugă. Az elmúlt 
idényben több sérüléssel is bajlódó 
átlövő nem kívánta folytatni szerep-
lését a klubnál. A vezetőség elfogad-
ta kérelmét, így ettől a pillanattól el-
válnak a játékos  útjai az együttestől. 
A hírek szerint a Bukaresti CSM-nél 
folytatja pályafutását.

Futóversenyt szerveztek szombat 
reggel Csíkszeredában a Nem
zetközi Olimpiai Nap tiszteletére, 
amelyet a Hargita Megyei Ifjúsági 
és Sportigazgatóság, valamint a 
Román Olimpiai Akadémia megyei 
fiókja szervezte meg. A versenyre 
összesen 157 szaladni vágyó ne
vezett be, akikből 115 férfi, míg 42 
hölgy volt. A versenyre kilenc kor
kategóriában lehetett benevezni.

Eredmények
2001-ben és korábban születet-

tek: fiúk: 1. Ababei Iulian, 2. Cozma 
Mihăiţă Gabriel, 3. Lukács László; 

lányok: 1. Teca Alina Mihaela, 2. 
Ababei Mădălina, 3. Szakács Ágnes; 
1995–2000-ben születettek: fiúk: 
1. Karácsony Roland, 2. Sára Péter, 
3. Kristó Norbert; lányok: 1. Tankó 
Edina; 2. Petent Cosmina, 3. Sára 
Erzsébet; 1992–1994-ben születet-
tek: fiúk: 1. Imre Andor, 2. Takács 
Szabolcs, 3. Toma Ioan Cătălin; lá-
nyok: 1. Silló Ottília, 2. Ferencz Ka-
talin, 3. Kuti Izabella; 1981–1991-
ben születettek: férfiak: 1. Szabó 
József, 2. Csutka András, 3. Sinka 
Szabolcs; nők: 1. Ene Melánia, 2. 
Tankó Kincső Mária; 1971–1980-
ban születettek: férfiak: 1. Turós 

Endre, 2. Incze Csaba, 3. Afilipoaie 
Marius; nők: 1. Szakács Mária, 2. 
Nyírő Erika, 3. Fazakas Hajnalka; 
1961–1970-ben születettek: fér-
fiak: 1. Kedves László, 2. Brănăzilă 
Igor, 3. Rancz László; nők: 1. Bege 
Márta, 2. Gál Rita Mária; 1951–
1960-ban születettek: férfiak: 1. 
Imre István, 2. Bartalis Árpád, 3. 
Kedves Ignác; nők: 1. Sângeorgean 
Lívia, 2. Péter Piroska; 1946–1950-
ben születettek: férfiak: 1. Molnár 
János, 2. Benő Zoltán, 3. Sulleri 
Frigyes; 1945-ben születettek vagy 
idősebbek: férfiak: 1. Szabó József.

Atlétikaverseny 
Gyergyócsomafalván
Egészséges gyermekek, egészsé-

ges nemzedékek elnevezéssel július 
2-án atlétikaversenyt szerveznek 
Gyergyócsomafalván. A szervezők 
felhívják a figyelmet, hogy június 
24-ig, akik eldöntötték, hogy részt 
vesznek a versenyen, azok jelezzék 
ebbéli szándékukat Köllő Csabánál 
a 0727–779446-os telefonszámon 
vagy a csabakollo@yahoo.com 
e-mail címen. Próbák: futás (5000 
m és félmaraton 20 km; kétpróba 
(2 km futás, 30 km kerékpározás). 
Nevezési díj: 10 év alattiaknak 
nincs nevezési díj; a 11–18 év kö-
zöttieknek 5 lej, míg a 18 év fölötti-
eknek 10 lej a díj.

Adomnicăi aláírt az SZKC-hoz

Családias hangulatú futóverseny

Kétéves szerződését szentesítik Adomnicăinek fotó: dragoş asaftei

157 résztvevő állt rajthoz a hétvégi futóversenyen fotó: csíki zsolt

hirdetés

Sprencz István, a HSC Csíksze
reda 25 éves hátvédje távozott 
jégkorongegyüttesétől – tudtuk 
meg Horváth Lászlótól, a Sport
klub igazgatójától. További, klub
bal kapcsolatos információ, hogy 
négy utánpótláscsapat nevezett 
be a magyar bajnokságba.

„Sprencz István, úgy néz ki, 
hogy nem nálunk folytatja 
pályafutását. Amióta elkez-

dődött a felkészülés, ő nem vesz részt 
a programokon a csapattal. Nagy va-
lószínűséggel távozik. Erről ez a hét 
fog dönteni” – nyilatkozta lapunknak 
Horváth László, a klub igazgatója.

Négy korosztályos csapat – U12, 
U14, U16, U18 – nevezett be a ma-
gyar jégkorongbajnokságba. A női csa-
pat – az elmúlt idénnyel ellentétben – 
viszont nem. Utóbbival kapcsolatosan 
az igazgatója megjegyezte, hogy a klub 
pénzügyi lehetőségei szűkösek, így 
egyelőre csak a minőségi versenysport-
ra szeretnének pénzt áldozni. Továbbá 
megjegyezte, hogy a klub megpályázta 
a Kontinentális-kupa szervezését, amit 
szeretnének, ha Csíkszeredában lenne. 

A pályázatra a nemzetközi szövetség-
től várnak választ, remélik pozitív elbí-
rálásba részesül az, és a fiúk mellett, a 
lányok is itthon játszhattnak.

Horváth továbbá elmondta, hogy 
augusztusban két kupán fognak pályá-
ra lépni. Az egyik az augusztus 26–28. 
között megrendezésre kerülő Csíki 
Sör-kupa, amelyre a szlovákiai Igló, 
a Sapa Fehérvár AV19 és a Brassói 
Fenestela csapatát szeretnék meghív-
ni. Továbbá részt vesznek majd az Igló 
által megrendezendő kupán. A csapat 
további mérkőzésprogramja képlé-
keny, de folynak tárgyalások ezekről.

Ligaülés lesz ma
Ma 14 órától Budapesten liga-

ülést tartanak, amelyen napirendre 
kerül a 2011/2012-es nemzetközi 
jégkorongidény témája is. A megbe-
szélésen a HSC Csíkszereda részéről 
Horváth László, a Brassói Fenestela 
részéről Miklós Ervin, a Román Jég-
korongszövetség részéről Tánczos 
Barna lesz jelen, továbbá a MOL 
Liga elnöke, Ráduly Róbert Kálmán. 
A Steaua részéről nem lesz jelen senki 
a találkozón.

HíRek A HSC HázA TájáRóL

Sprencz István 
távozott a HSC-től


