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Csíkszeredából erősített a Sapa 
Fehérvár AV19 jégkorongcsapata, 
Ladislav Sikorcin ugyanis a HSC 
Csíkszeredából a magyar bajnok-
hoz igazolt. A magyar válogatott 
csatár mellett ősztől az osztrák baj-
nokságban szereplő gárdában foly-
tatja pályafutását a miskolci Láda 
Balázs és a dunaújvárosi Magosi 
Bálint is, a fehérváriak ugyanakkor 
egy kanadai centert is igazoltak.

Az elsőszámú kapus, Hetényi 
Zoltán távozik a Sapa Fehér-
vár AV19 jégkorongcsapatá-

tól, és még hárman biztosan követik 
őt, ugyanakkor az osztrák élvonalban 
(EBEL) is érdekelt magyar bajnokhoz 
érkezik egy kanadai center és három 
válogatott játékos. Id. Ocskay Gábor 
szakosztály-igazgató tegnap sajtótájé-
koztatón jelentette be, hogy Hetényi 
jelenleg a finn Jokerit Helsinkinél van 
próbajátékon, ám kizárható, hogy 
visszatér Székesfehérvárra, így aztán 
Bálizs Bence mellé keresnek egy légi-
ós hálóőrt, aki vélhetően Kanadából 
érkezik majd. „Hetényinek lejárt a 
szerződése, és nem tudunk rá várni 
augusztusig. Rajta kívül Vaszjunyin 
Artyom, Fekete Dániel és Holéczy 
Roger sem tér vissza hozzánk, ugyanis 
nem hosszabbítunk velük” – mondta 
id. Ocskay.

Az érkezők között van három vá-
logatott hokis, a csatár Magosi Bálint 
a Dab.Doclertől, az április óta ma-
gyar állampolgár Sikorcin Ladislav 
a HSC Csíkszeredától, valamint a 
hátvéd Láda Balázs a Miskolci Jeges-
medvéktől igazolt a magyar bajnok-
hoz, ugyanakkor egy kanadai center, 
Derek Ryan is csatlakozik a fehérvári 
gárdához.

A szakosztály-igazgató kitért rá, 
hogy négy rutinos és egy fiatal játé-
kossal, név szerint Ladányi Balázs-
zsal, Palkovics Krisztiánnal, Hor-
váth Andrással, Kovács Csabával, 
illetve Benk Andrással a tárgyalások 
a végső stádiumban vannak, velük 
két évre szeretnének megállapodni, 
mint ahogy tették ezt korábban To-
kaji Viktorral és Vas Mártonnal, to-
vábbá sikerült maradásra bírni Eric 
Johanssont és Juraj Durcót is.

Biztos az is, hogy a tengerentú-
lon folytatja Kóger Dániel, ám Mi-
hály Árpád és Sofron István ügye 
még nem zárult le. „Mihály Árpád 
jelenleg egy orosz KHL-es csapattal 
készül, ez visszautasíthatatlan ajánlat 
volt, él vele, de ha ott nem tud marad-
ni, akkor nálunk folytatja, legalábbis 
szóban erről állapodtam meg vele. 
Sofront az előző idényben mutatott 
játéka miatt sokan keresik, ám 2012 
nyaráig érvényes szerződése van ve-

lünk, és csak akkor távozhat, ha ki-
vásárolják” – mondta id. Ocskay, 
hozzátéve: legalább még egy kapust 
és két védőt szeretnének igazolni.

Az osztrák pontvadászat alapsza-
kasza szeptember 9-én rajtol, előtte 
több felkészülési mérkőzés szerepel 
a programban. Biztosan lesz egy 
meccs Nyitrán, a Jesenicével egy oda-
visszavágó, valamint az EBEL-hez 
frissen csatlakozott cseh Znojmóval 
is egy találkozó szeptember elsején. 
Szeptember 3-án és 4-én rendezik 
az Ifj. Ocskay Gábor Emléktornát, és 
Kevin Primeau vezetőedző szeretné, 
ha ott nem EBEL-es együttesekkel 
találkozna alakulata, mondván, így is 
sokat játszanak olyan csapatokkal.

Ketten harcolnak Jágrért
Jaromir Jágr és képviselője eddig 

két észak-amerikai profi jégkorong-
ligában (NHL) érdekelt klubbal tár-
gyalt. Amint a 39 éves, olimpiai és 
világbajnok, Stanley-kupa-győztes 
csatár ügynöke közölte, a Detroit 
Red Wings és a Pittsburgh Penguins 
vezetőivel próbáltak megállapodni 
egyéves szerződésben. Jágr 2008-ig 
játszott az NHL-ben, majd az orosz 
Avantgard Omszk foglalkoztatta, az 
előző idényben 49 mérkőzésen 50 
pontot termelt. A tengerentúlon 17 
szezont húzott le, ötször lett pont-
király és kilenc All Star-gálán lépett 
fel. A Pittsburgh-gel 1991-ben és 
1992-ben lett bajnok.

Közel 157 ezer dollárért ittak 
az észak-amerikai profi jégkorong-
ligában (NHL) friss Stanley-kupa-
győztes Boston Bruins játékosai 
a múlt szombati csapatpartin. A 
Vancouver Sun című lap kiderítet-
te, hogy pontosan 156 680 dolláros 
számlát kaptak a bajnokok. Legin-
kább a bor fogyott, közel 113 ezer 
dollár értékben, a sör lényegesen ol-
csóbb volt (744 dollár).

A Boston története során ha-
todszor lett bajnok a múlt héten, 
miután a fináléban összesítésben 
4–3-ra legyőzte a Vancouver Canucks 
együttesét.

Sikorcin bajnokcsapatot vált

Folytatódik a regionális hegyi bajnokság
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hirdetések

Amatőrök és profik számára szer-
vez hegyi gyorsulási versenyt a 
sepsiszentgyörgyi Auto Crono SK, 
a verseny a Metabond Regionális 
Hegyi Gyorsasági Bajnokság idei 
második futama. A viadalt vasár-
nap a Nyerges-tető felé vezető 
11/B országúton rendezik.

Folytatódik vasárnap a harma-
dik fordulóval a Metabond 
Regionális Hegyi Bajnokság, 

a versenyt Csíkkozmás és a Nyerges-
tető között rendezik. A bajnokság 
első futamát még az elmúlt év őszén 
Sugásfürdőn rendezték, a második 
fordulót május végén a Szent Anna-
tó felé vezető megyei úton tartották. 
A nyerges-tetői versenyt követően 
július végén a bucsin-tetői viadal kö-
veti, a bajnokságot pedig a szeptem-
ber elején sorra kerülő sugásfürdői 
futam zárja majd.

A viadalt két kategóriában hir-
dették meg, a pilótalicenccel rendel-

kező (L csoport), illetve e nélküli (N 
csoport) versenyzőket három-három 
csoportba sorolták versenygépük mo-
torjának hengerűrtartalma alapján. E 
szerint az L csoportban lesz L1 (1600 
cm3 alatti autók), L2 (1601 és 2000 
cm3 közötti autók) és L3 (2001 cm3 
fölötti autók) géposztály, az N cso-
portban pedig N1 (1400 cm3 alatti 
autók), N2 (1401 és 1600 cm3 közötti 
autók) és N3 (1601 és 2000 cm3 kö-
zötti autók) géposztály. A licenc nél-
küli versenyzők legalább egyéves haj-
tási jogosítvánnyal, illetve sportorvos 
által láttamozott orvosi igazolással kell 
rendelkezzenek.

A pálya hossza 3,5 kilométer, a 
legnagyobb emelkedés 5,2%, a start 
és az érkezés közötti szintkülönbség 
270 méter. A pályáról Hangu Florin 
navigátor, az Auto Crono pilótaisko-
lájának tanára azt mondta, nagy odafi-
gyelést igényel a pálya. „Nagyon gyor-
san bevehető kanyarokkal kezdődik a 
pálya, majd két hajtűkanyarral folyta-

tódik. Gyors a pálya, ám fontos, hogy 
milyen ívet választ a pilóta. Jelentős a 
szintkülönbség, ami ritmusváltásokra 
készteti a versenyzőket” – mondta a 
hazai ralibajnokságban csak „A pro-
fesszor”-ként emlegetett navigátor.

A vasárnapi versenynap reggel 
8 és 10 óra között a technikai gép-
átvétellel kezdődik, 11 órától lesz a 
pályabejárás, 11.45 és 13 óra között 
lesznek a hivatalos edzések, az első 
futam 14.15-kor, a második futam 
pedig 15.45-kor kezdődik. A díjki-
osztó ünnepségre a csíkkozmási Tu-
lipán Panzió parkolójában kerül sor 
16.15 órától.

A Metabond Regionális Hegyi 
Gyorsasági Bajnokság futamát a Ro-
mán Autósport Szövetség (FRAS) 
érvényes szabályzata szerint rende-
zik, az eseményt Hargita és Kovászna 
megye tanácsa, a Hargita Megyei If-
júsági- és Sportigazgatóság, valamint 
a csíkszeredai Koz-Service támogatja, 
médiapartner a Hargita Népe.

Ladislav sikorcin Csíkszeredából székesfehérvárra költözik

Cselgáncs. Győrben rendezték meg a hétvégén a világkupát a 15 
évesek részére, amelyen 14 ország több mint 400 cselgáncsozója vett 
részt. A megmérettetésen a Csíkszeredai Sportiskola versenyzői vet-
tek részt. A sportolókat Pantea Cornel szállította és irányította ezen 
a kiszálláson. Az edző ezúton is köszönetet mond a Csíki Sportegy-
letnek és a Csíkszeredai Sportiskolának. Eredmények: 2. hely: Orbán 
Lehel (34 kg); 5. hely: Varga Tamás (66 kg), Simó Renáta (48 kg) és 
Finta Viktória (+63 kg). A fiúkat Pantea Cornel, míg a lányokat Dá-
niel Albert készítette fel a versenyre.


