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Egy megbeszéléssel kezdte a követ-
kező idényre való felkészülését ked-
den délben a Gyer gyó szentmiklósi 
Progym jégkorongcsapata. Az elő-
zetes tervek szerint még aznap el 
kellett volna kezdeni az edzéseket, 
de Ké menes Balázs edző hívására 
csak két kapus és tizenkét mezőny-
játékos válaszolt. Néhány játékos 
igazoltan hiányzott, a többiekről 
viszont a csapattársak sem tudtak 
információkkal szolgálni.

Csupán két hónaposra ter-
vezték a Progym jégkorong-
csapatánál a felkészülési 

időszakot, mely elméletileg a tegnap-
előtt kezdődött meg, gyakorlatilag 
azonban a csapat tagjainak egy része 
csak egy formális beszélgetésen vett 
részt az edzői stábbal. A kedd délre 
meghirdetett összejövetelen összesen 
tizennégy hokis vett részt, a távolma-
radtak között volt Basilidesz László, 
Nagy Levente, Csíki Csaba, Sára 
Tibor, Köllő Ferenc és Péter Zsolt is, 
akik ugyan a csapat menedzserének 
jelezték, hogy nem lehetnek jelen a 
megbeszélésen.

A csapat hivatalos honlapja szerint 
a beszélgetés fő témája a nyári felkészü-
lés edzésprogramja volt, Kémenes Ba-
lázs próbálja úgy alakítani az időpon-
tokat, hogy azoknak a játékosoknak 
is megfeleljen, akik dolgoznak a nyár 
folyamán. A játékoskeretben történő 
változásokkal kapcsolatban, szinte 
biztos, hogy Molnár Zoltán abba-

hagyja az aktív jégkorongozást, mivel 
ő külföldön talált munkalehetőséget. 
Érkezőkről nem igazán beszéltek, az 
edző annyit elárult, hogy néhány játé-
kost az alsóbb korosztályokból próbál 
a felnőttcsapatba beilleszteni.

A megbeszélésen elhangzott, hogy 
hároméves szünet után újra megren-
dezik a Gyilkostó-kupát, melyre vagy 
augusztus 26–28. vagy szeptember 
2–4. között kerül sor. Köllő Zsolt 
csapatmenedzser szerint a Steaua és 
a Galaci Dunărea már jelezte, hogy 
részt vesz a tornán, ugyanakkor a 
Kisinyovi Platina is érdeklődést mu-
tat a turné iránt.

Nemzetközi torna 
Brassóban
Augusztus 12–14. között nem-

zetközi tornát szerveznek a brassói 
Olimpic jégcsarnokban. A Brassó-
kupával díjazott tornán a házigazda 
Corona Fenestela 68 mellett a HSC 
Csíkszereda részvétele is biztos, a szer-
vezők ugyanakkor még több külföldi 
csapattal is tárgyalnak, közülük egy 
svájcival is. A barcasági tornát négy-
csapatosra tervezik.

Szintén a brassói csapattal kapcso-
latos hír, hogy a magyar állampolgár-
ságú Nyerges Lajos már nem tagja a 
gárdának, ugyanakkor a klubvezetés 
három csatárral és két külföldi hátvéd-
del tárgyal, ám konkrétan nem árulták 
el az érkezők kilétét.

A klub szurkolói honlapja sze-
rint Szőcs Szabolcs ugyan kifejezte 

szándékát, hogy elhagyva Brassót 
újra Csíkszeredában hokizzon, ám a 
két klub között az átigazolásról nem 
született még végleges megállapodás. 
A honlap ugyanakkor pletykaként 
kezeli Antal Zsombor távozását is a 
barcasági klubtól, ám ezt nem erősí-
tette meg a klub vezetősége.

Svéd edző Miskolcon
A Miskolci Jegesmedvék jégko-

rongcsapatának vezetése megegye-
zett Kjell G. Lindqvist-tel, így a kö-
vetkező szezonban a svéd szakember 
lesz a Macik vezetőedzője. A tréner 
július végén érkezik ismét Miskolc-
ra, hogy átvegye a csapat irányítását 
– adta hírül a csapat hivatalos hon-
lapja. Miután Bob Dever, a Miskolci 
Jegesmedvék jégkorongcsapatának 
korábbi vezetőedzője személyes okok 
miatt nem kívánt új szerződést kötni, 
az egyesületnek új tréner után kellett 
néznie. Egri István elnök szerint kény-
szerűen kellett belevágni a keresésbe. 
Kjell G. Lindqvist 45 éves, jégkorong-
edzőként immár 22 éve dolgozik. 
Pályafutása során hat bajnoki arany-
éremhez segítette aktuális csapatát: 
többek között a svéd junior extraligá-
ban, illetve felnőtt harmadosztályban, 
a belga elsőosztályban és az osztrák 
Nationalligában (itt indul idén a 
Dunaújváros), ahol 2008-ban az EC 
Dornbirnnal lett első. Amikor 2000-
ben a norvég elitligában harmadik 
helyre vezette a Trondheim együtte-
sét, az év edzőjének választották.

Elkezdi a felkészülést a Progym Pjongcsangé a 2018-as  
téli olimpiai játékok
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> Vizes vb. Három pályázó közül kerülhet ki 
a 2015-ös, illetve a 2017-es vizes világbajnokság 
házigazdája. A nemzetközi sportági szövetség, 
a FINA közlése szerint Hongkong, a mexikói 
Guadalajara és az oroszországi Kazany nyújtott 
be hivatalos pályázatot a rendezés elnyerésére. A 
FINA vezető testülete közvetlenül a jövő hét-
végén kezdődő sanghaji világbajnokság előtt, 
július 15-én szavaz, és amennyiben a három pá-
lyázat közül kettő megüti az elvárt színvonalat, 
a 2017-es eseménynek is már most lesz gazdája. 

Korábban szóba került, hogy Budapest is jelent-
kezik a 2017-es vb-re. A 2013-as seregszemlé-
nek Barcelona ad otthont.

> Kosárlabda. A román bajnok Kolozsvári 
U–Mobitelco férfikosárlabda-csapata ősztől a 
FIBA-Eurochallengeben fog szerepelni – dön-
tött erről kedd este az Európai Kosárlabda-szö-
vetség. Mint ismeretes, tavaly a bajnok CSU 
Ploieşti és a Bukaresti Steaua Turabo csapatai 
előselejtezőt kellett játsszanak a csoportkörbe 
kerülésért, ám az idéntől a román bajnok au-
tomatikusan a csoportkörbe kerül. A magyar 

bajnok Szolnoki Olaj viszont selejtez a főtáblára 
jutásért. A csoportbeosztások sorsolását ma ren-
dezik Barcelonában. A csoportokban összesen 
32 együttes fog részt venni nyolc kvartettben.

> Primera Division. A Spanyol Labdarúgó-
szövetség tegnap elkészítette a Primera División 
2011–2012-es idényének sorsolását, amelyen 
kiderült, hogy december 11-én rendezik meg a 
szezon első el clásicóját, a Real Madrid és az FC 
Barcelona rangadóját a Santiago Bernabéu Sta-
dionban. Az első fordulóban a címvédő katalá-
nok a nyáron megerősödő Málaga otthonában 

kezdenek, míg a José Mourinho vezette blancók 
a Bilbaót fogadják. A bajnokság augusztus 21-
én veszi kezdetét, és már 2012. május 13-án 
véget ér, mivel jövőre Európa-bajnokságot ren-
deznek.

> Román labdarúgás.  Szeben városának 
tizenöt év szünet után újra lesz 1. ligás labdarú-
gócsapata, miután a Voinţa hazai környezetben 
2–0-ra győzte le tegnap a Săgeata Năvodari 
csapatát a selejtező visszavágóján. A szebeniek 
góljait Fórika és Martinescu szerezték. Az első 
találkozó gól nélküli döntetlennel zárult.

A gyergyószentmiklósi jégkorongcsapat fele jelent meg a keddi gyülekezőn foTó: pRogym.Ro

Jacques Rogge, a Nemzetközi 
Olimpiai Bizottság elnöke a dél-
afrikai Durbanben zajló 123. 

NOB-ülés keretében jelentette be 
tegnap, hogy Pjongcsang rendezheti 
meg a 2018-as téli olimpiai játéko-
kat. A voksolás előtt a szakértők által 
a nagy esélyesnek tartott Pjongcsang 
kandidálása két, a hajrában elbukott 
szavazás (2010, 2014) után harmad-
szorra sikerrel járt, így az 1988-as 
szöuli játékok után Dél-Korea ismét 
olimpián láthatja vendégül a világ 
legjobb sportolóit. A szavazás már az 
első körben eldőlt, miután a dél-koreai 
város elnyerte a szavazatok abszolút 
többségét a franciaországi Annecyvel 
és a németországi Münchennel szem-
ben, így először rendezhet olimpiát.

A dél-koreai város pályázatában a 
téli sportok iránti növekvő ázsiai ér-
deklődést hangsúlyozták. Az utóbbi 
években igazi síparadicsommá váló 

Pjongcsang egyben új és óriási piacot 
is jelenthet a NOB számára. Az összes 
helyszín könnyen megközelíthető, 
fél órán belül elérhető bármelyik ver-
seny, amelyeket korszerű és modern 
létesítményekben bonyolítanak le. A 
környezet védelme és a fenntartható 
fejlődés biztosítása is erős eleme volt a 
pályázatnak, a károsanyag-kibocsátás 
csökkentése mellett. Pjongcsang lakos-
sága 47 ezer fő, a város a másfél milliós 
lakosú Kangvon tartományban van. A 
2018-as téli olimpia költségvetését 3,5 
milliárd dollárra tervezik, a verseny-
helyszínek száma 13, ebből hat még 
megépítendő. A versenyhelyszínek 
közül mindegyik elérhető 30 percnyi 
autózással. A NOB szemlebizottsága 
külön kiemelte az utazási idő csökken-
tésére irányuló tervet, valamint azt a 
támogatást, amelyet a helyi, a tartomá-
nyi és a teljes dél-koreai lakosság tanú-
sít a játékokkal kapcsolatban.


