
Július 2–10. között a finnországi 
Vierumäkiben szervezik meg a 
hagyományos jégkorong-tovább-
képző tábort a Nemzetközi Jég-
korongszövetség (IIHF) égisze 
alatt, amelyen 50 ország több 
mint 400 hokisa és szakembe-
re vesz részt öt kontinensről. A 
Román Jégkorongszövetség a 
továbbképző táborba négy 15 
éves játékost és két szakembert 
küldött.

Darvas Attila
darvas.attila@hargitanepe.ro

A világ minden tájáról érkez-
nek sportolók és szakembe-
rek a napokban a finnorszá-

gi Vierumäkibe, ahol köztudottan a 
legjobb játékos- és szakemberképzés 
zajlik. A Román Jégkorongszövetség 
a július 2–10. között sorra kerülő tá-
borba négy játékost és két szakem-
bert küldött. A Gyergyószentmiklósi 
Progymtól Rokaly Norbert (csatár) 
és György Róbert (csatár), míg a 
Csíkszeredai ISK–HSC-től Balázs 
Péter (csatár), illetve Bors Arnold 

(hátvéd) mint játékosok, Cseke Szi-
lárd (csapat vezető) és Szentes Ervin 
(felszerelésmenedzser) mint szak-
emberek vesznek részt a nyolcnapos 
továbbképzőn.

A táborban a hokisokat és a 
szakembereket külön szekciókba 
osztották. Külön foglalkoznak majd 
a kapusokkal, a hátvédekkel, a csatá-
rokkal és nem utolsósorban a szak-
emberekkel.

A Magyar Jégkorongszövetség is 
küldött résztvevőket a fejlesztő tá-
borba. Magyarországról öt játékos 
(Kornakker Dániel, Erdély Csanád, 
Lakatos Levente, Vokla Ro land, Ko-
vács Attila), négy edző (Bedő Bo-
tond, Fekti Bálint, Géczi Gábor, La-
dányi Balázs), egy kapusedző (Imre 
Lajos) és egy felszerelésmenedzser 
(Tornyi Gábor) vesz részt az ese-
ményen.

Hivatalosan megerősítette 
a Nemzetközi Automobil 
Szövetség (FIA) , hogy az 

eredetileg tervezett 2013-as időpont 
helyett 2014-ben lép majd életbe új 
motorformula a Forma–1-ben. A 
sportot irányító testület az erede-
ti tervek szerint négyhengeres, 1,6 
literes turbómotorokat tervezett a 
2013-as esztendőre, a csapatok közti 
egyetnemértés miatt azonban végül 
kompromisszumos megállapodás 
született. Ennek értelmében 2014-
től 1,6 literes V6-os turbómotoro-
kat kell használniuk a királykategó-
ria csapatainak.

A mezőny indítványát nemré-
giben az FIA Motorsport Világta-
nácsa (WMSC) is jóváhagyta. A 
szervezet közleményéből kiderül, 
az 1,6 literes motorok esetében to-
vábbra is a környezettudatosságra 
törekednek majd, így egy új ener-
gia-visszanyerő rendszert (ERS) 
is használnia kell majd a Forma–1 
csapatainak. A tervek szerint ez  
a technológia „erősebb lesz” majd a 
jelenleg használt kinetikus energia-
visszanyerő rendszereknél. Noha a 

motorok fordulatszáma várhatóan 
lecsökken az új érában, a turbófel-
töltés engedélyezésével az aggregá-
tok hasonló teljesítményre lesznek 
majd képesek, mint a mai erőfor-
rások.

Jelenleg 2,4 literes, V8-as szí-
vókat használnak, a turbó több 
mint 25 év után tér majd vissza a 
Forma–1-be. Korábban négyhenge-
res turbókról tárgyaltak, de a Ferrari 
ezt elutasította marketingokokból, a 
Mercedes és a Cosworth a fejlesztési 
költségek miatt.

Szabálymódosítás 
Silverstone-tól
A FIA nemrégiben döntött úgy, 

hogy szabályozza a fújt diffúzorok 
használatát oly módon, hogy gya-
korlatilag megtiltja azokat a trükkös 
motorvezérléseket, melyekkel egyes 
csapatok akkor is kipufogógázt ára-
moltattak autóik diffúzoraira, ha 
a versenyzők éppen nem nyomták a 
gázpedált. Habár a tiltás várhatóan 
minden csapatot érinteni fog, töb-
ben úgy vélik, a Red Bull veszíthet a 
legtöbbet azzal.

Helmut Marko szerint a Brit 
Nagydíjon bevezetésre kerülő új 
diffúzorszabályokkal a Red Bull 
Racing alakulata megközelítőleg 
fél másodpercet veszít majd kö-
rönként. A gárda tanácsadója ezzel 
együtt kifejtette, magabiztosan vár-
ják a jövő hétvégi megmérettetést, 
új fejlesztéseikkel ugyanis mindent 
elkövetnek azért, hogy a lehető 
legjobban alkalmazkodjanak az új 
regulákhoz.

A csapatot irányító Christian 
Horner korábban úgy nyilatkozott, 
nem aggódnak túlságosan, ugyanis 
meggyőződésük, hogy néhány más 
csapat jobban megszenvedi majd az 
új szabályokat. A Red Bull tanács-
adója, Helmut Marko mindazonál-
tal kifejtette: „Megközelítőleg fél 
másodperces veszteségre számítunk 
körönként. Viszont megtettük 
a szükséges intézkedéseket, hogy a 
beállításokkal és az aerodinamikai 
elemekkel kiegyenlítsük ezt.” Hoz-
zátette, természetesen csalódottak 
a szövetség döntése miatt, mivel úgy 
vélik, nem helyénvaló, hogy idény 
közben változtatott a szabályokon.
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> Kerékpár. A címvédő Alberto Conta dor 
úgy véli, az lenne a normális, ha a Giro d’Italia 
idei megnyerése után nem ő diadalmaskodna a 
holnap rajtoló Tour de France országúti kerék-
páros körversenyen. A 28 éves bringás kifejtet-
te, hogy szerinte a fáradtsága az első héten lesz 
leginkább érezhető, ott kell túlesnie a holtpon-
ton, hogy mire a Pireneusokba ér a mezőny, 
addigra ismét jó formába lendüljön. Contador 
szerint az elmúlt két évben mögötte második 
luxemburgi Andy Schleck lesz a legnagyobb 

riválisa, de kiemelte még az ausztrál Cadel 
Evanst, az olasz Ivan Bassót, az amerikai Levy 
Leipheimert és honfitársát, Samuel Sanchezt.

> Copa America. A River Plate szerint 
az általa használt és a szurkolók által vasárnap 
megrongált Monumental Stadion készen áll 
majd július 24-én a holnap hajnalban kezdődő 
labdarúgó Copa America döntőjére. A klub 
szerdai közlése szerint a helyreállító munkála-
tok megkezdődtek, melynek során az eltört, 
illetve kitépett székeket kell kicserélni és pótol-
ni, továbbá a mellékhelyiségeket is felújítják a 

hétvégi botrány után. Argentína legsikeresebb 
egyesülete, amely 33-szor nyert bajnokságot és 
kétszer Libertadores-kupát, vasárnap kiesett az 
élvonalból, miután a Belgrano elleni osztályozó 
visszavágóján csak 1–1-es eredményt ért el, így 
3–1-es összesítéssel alulmaradt. A csapat szurko-
lói a találkozót követően nem tudták elviselni a 
kudarcot, és törtek-zúztak. A Monumental Sta-
dion egyetlen meccsnek, a döntőnek ad otthont 
a dél-amerikai kontinenstornán.

> Pénzmosás. Pénzmosás gyanújával őri-
zetbe vették szerdán az angol Birmingham 

City labdarúgócsapatának hongkongi tulaj-
donosát. Carson Yeung a 2001 és 2007 közötti 
ügyei miatt kerül bíróság elé: a vádak szerint 
ebben az időszakban 721 millió hongkongi 
dollárt mosott tisztára különböző ingatlan-
ügyletekkel. Az 51 éves üzletember a helyi bí-
róság csütörtöki döntése szerint óvadék ellené-
ben szabadon távozhatott, ám úti okmányait 
le kellett adnia, s nem hagyhatja el Hongkon-
got. Yeung 2009 októberében vásárolta meg 
a Birmingham Cityt, mely idén februárban 
megnyerte az angol Liga-kupát, ám májusban 
kiesett az élvonalból.
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Elfogadták az új motorszabályt

Kosárlabda- és úszótábor. Au-
gusztus 8–13., illetve augusztus 
15–20. között Borszéken a Telemark 
Sportegyesület kosárlabda- és úszótá-
bort szervez. A kosárlabdatábor prog-
ramjában napi 3 óra kosárlabdaedzés, 
barlanglátogatás (Jég-, illetve Medve-
barlang), borvíztúra, pataképítés és 
csapatjátékok szerepelnek. Az úszótá-
bor műsora annyiban változik, hogy 
itt napi 2 óra úszásoktatás van a ko-
sárlabdaedzés 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 
telefonszámon vagy Endes Tündénél 
a 0743–014386-os telefonszámon le-
het, illetve a telemark_se@yahoo.com 
e-mail címen.

Focitorna Alcsíkon. A Csík-
szentmártonban nemrég felavatott 
multifunkcionális műfüves pályán 
szombaton labdarúgótornát tartanak. 
Érdeklődni és iratkozni László Antal-
nál a 0727–315837-es telefonszámon 

lehet pénteken 13 óráig. Ugyanitt 
érdeklődhetnek azok a személyek is, 
akik a pályát bérelni szeretnék.

Atlétikaverseny Csomafalván. 
Egészséges gyermekek, egészséges 
nemzedékek címmel rendeznek at-
létikaversenyt Gyergyócsomafalván 
szombaton. Három versenyszámot 
tartanak: lesz 5000 méteres és 20 
kilométeres futás, valamint duatlon 
(2 kilométer futás és 30 kilométer 
kerékpározás). Nevezési díjak: 10 
év alattiaknak ingyenes a részvétel, 
11 és 18 év közöttieknek 5 lej, 18 év 
fölöttieknek 10 lej. Nevezni a ver-
seny napján 9 és 9.45 óra között le-
het a Piac téren, a rajt 10 órától lesz. 
A vonattal érkezőket egyeztetés 
alapján a gyergyószentmiklósi vas-
útállomásról Gyergyócsomafalvára 
szállítják. A versennyel kapcsolatos 
további információkért Köllő Csa-
ba szervezőnél lehet érdeklődni a 
0727–779446-os telefonszámon, 
illetve a csabakollo@yahoo.com 
e-mail címen.
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