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Nyolc csapat részvétele biztos, 
két együttes még nem döntötte el, 
míg a Budapesti Vasas HC gárdá-
ja biztos, hogy nem fog részt ven-
ni a következő jégkorongidényben, 
amely továbbra is román–magyar 
közös jégkorongbajnokság néven 
fog futni, és nem meghívásos 
nemzetközi bajnokság lesz. 
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Kilenc csapat részvételével 
tegnap délután lezajlott a 
román–magyar közös jég-

korongbajnokság további menetét 
meghatározó ligaülés Budapesten. 
A megbeszélésen a magyar és a 
román jégkorongszövetségek kül-
döttjei mellett a benevezni vágyó 
gárdák vezetői is jelen voltak. Ro-
mániából a HSC Csíkszereda, a 
Brassói Corona Fenestela 68 veze-
tői voltak jelen. A Bukaresti Steaua 
Tánczos Barnát a Román Jégko-
rongszövetség (RJSZ) elnökét ha-
talmazta fel a tárgyalásokra.

A szövetség elnöke a találko-
zót követően lapunknak kifejtette: 
„A megbeszélés nagyon hatékony 
és eredményes volt. A magyar és a 
román szövetség hároméves szer-
ződést írt alá, amley így szavatolja 
a bajnokság létrejöttét az elkövet-
kezendő három esztendőben is. 
Sajnos a Vasas nem fog részt venni a 
következő idényben. A többi csapat 
– Dunaújváros, Miskolc, Fehérvár 
farm, Újpest, Ferencváros, HSC 
Csíkszereda, Brassó és a Steaua – 
viszont elindul. Az érsekújvári csa-
pat részéről is jelen voltak a megbe-
szélésen, akik június 29-én adnak 
választ, hogy elindulnak vagy nem 
a ligában. A szerb Partizan Belgrád 
gondokkal küszködik, de szeretné-
nek indulni. Az ő esetleges nevezé-

sük június 30-ig meg kell történjen, 
hiszen ez a végső, úgymond pótne-
vezés határideje.”

Hogy ki lesz a liga névadó-
szponzora, arról a szövetség elnö-
ke elmondta, hogy előrehaladott 
tárgyalásban vannak a MOL-lal, 
így nagy valószínűséggel továbbra 
is MOL Liga lesz a román–ma-
gyar közös bajnokság hivatalos 
neve. „Mi is, és a magyar szövetség 
nagyon szeretné, ha a MOL-lal si-
kerülne megegyezni” – fejtette ki 
Tánczos.

A Digi TV-nél
a közvetítési jogok
Lapunk információi szerint a 

Román Jégkorongszövetség há-
roméves szerződést kötött a Digi 
TV-vel a bajnokság közvetítését 
illetően. 

A megállapodás szerint a sport-
csatorna heti minimum egy mérkő-
zést fog közvetíteni a 2011/2012-
es idényben. Ugyancsak a Digi 
TV-vel körvonalazódik egy meg-
állapodás a Magyar Jégkorongszö-
vetségnél is.

Nyolc csapat nevezett
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Mihály Árpád a CSZKA Moszkvánál szerepel próbajátékon

A székesfehérvári Fehér Megyei Hírlap információi szerint Mi-
hály Árpád, a Sapa Fehérvár AV 19 csíkszeredai játékosa a CSZKA 
Moszkvánál szerepel próbajátékon abban a reményben, hogy ősztől 
az oroszországi központú kontinentális hokiligában (KHL) folytatja 
pályafutását. Ám ha a 31. életévét jövő hétfőn betöltő csatár még au-
gusztus előtt elhagyja az Alba Volánt, s nem tölti ki a két évét magyar 
együttesnél, elbukhatja a magyar válogatottság lehetőségét.
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Csíkszereda és Brassó is nevezett a ligába fotó: csíki zsolt

Táborok
Kosárlabda- és úszótábor. Au-

gusztus 8–13., illetve augusztus 15–
20. között Borszéken a Telemark 
Sportegyesület kosárlabda- és úszó-
tábort szervez. A kosárlabdatábor 
programjában napi 3 óra kosárlab-
daedzés, barlanglátogatás ( Jég-, il-
letve Medve-barlang), borvíztúra, 
pataképítés és csapatjátékok szere-
pelnek. Az úszótábor műsora any-
nyiban változik, hogy itt napi 2 óra 
úszásoktatás van a kosárlabdaedzés 
helyett. Egy tábor ára 450 lej. Az ár 
tartalmazza a szállást (Ely Villa), az 
étkezést és az oktatást, a szállítást 
viszont nem. Érdeklődni Décsei 
Leventénél a 0740–186086-os te-
lefonszámon vagy Endes Tündénél 
a 0743–014386-os telefonszámon 
lehet, illetve a telemark_se@yahoo.
com e-mail címen.

Úszótábor. Straub Károly test-
nevelő tanár az idén is megszervezi 
a már hagyományos úszótáborát a 
szentegyházi termálstrandon. Az 
első csoporttal június 26. és július 2. 
között fog foglalkozni, míg a máso-
dik csoporttal július 2–8. között. 
Iratkozni a 0266–217053-as vagy a 
0744–937310-es telefonszámokon 
lehet június 26-ig. A helyek száma 
korlátozott.

Zinetula Biljaletgyinov, a Barsz 
Kazany vezetőedzője lett 
az orosz jégkorong-váloga-

tott szövetségi kapitánya. Az 56 éves 
szakembert tegnap mutatta be a 
sajtó képviselőinek Vitalij Mutyko 
sportminiszter, hozzátéve: reményei 
szerint vele aranyérmet szerez a csa-
pat a 2014-es hazai rendezésű, szocsi 
olimpián. Biljaletgyinov aktív jégko-
rongozóként hatszor nyert világbaj-
nokságot és egy alkalommal olimpi-
át. Edzőként is igen sikeres, 2000 óta 
négy orosz bajnokságot nyert, előbb 
a Dinamo Moszkvával, majd három-
szor a Barsz Kazannyal, utóbbival az 
első két KHL-t behúzta. Elődjének, 
Vjacseszlav Bikovnak azért kellett tá-
voznia, mert a válogatott lemaradt a  
dobogóról az idei, szlovákiai vb-n.

Villas-Boas 
Londonban köthet ki
Portugál sajtóinformációk sze-

rint Andre Villas-Boas, az FC Porto 
trénere lesz a Chelsea labdarúgó-
csapatának új vezetőedzője. A helyi 
média úgy tudja, hogy a szakember 
már közölte is távozásának tényét 
klubja vezetőivel, s a londoni egyesü-
let 15 millió eurós „bánatpénzt” fizet 

a portugáloknak, azaz gyakorlatilag 
kivásárolja szerződéséből a trénert. A 
33 éves Villas-Boas – José Mourinho 
korábbi segítője – első szezonjában 
megnyerte a bajnokságot, a kupát és 
a portugál Szuperkupát, valamint az 
Európa Ligát az FC Portóval.

Phelps újabb veresége
Rövid időn belül harmadszor is ki-

kapott 200 m pillangón a világcsúcs-
tartó Michael Phelps, az amerikaiak 
14-szeres olimpiai bajnok úszója. 
Ezúttal – ha csak egyetlen századmá-
sodperccel is, de – az ausztrál Nick 
D’Arcy bizonyult nála jobbnak, aki a 
hajrára riválisa előtt 1:55.39 perccel 
ütött célba a Santa Clara-i nemzet-
közi viadalon. A vasárnapi döntőben 
elszenvedett vereség előtt Phelpset két 
alkalommal is a kínai Peng Vu győzte 
le azt követően, hogy az amerikai sztár 
kilenc éven át, 60 fellépésén egyszer 
sem veszített a hosszabbik pillangó-
számban. A kaliforniai versenyen ki-
kapott a jövő nyári londoni olimpia és 
a bő egy hónap múlva kezdődő sang-
haji világbajnokság egy másik poten-
ciális éremhalmozója is: Ryan Lochte 
másodikként végzett 100 m háton és 
200 m vegyesen egyaránt.
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