
Kedden még tizennégy, egy nappal 
később már csak kilenc jégkoron-
gozó jelent meg azon a megbeszélé-
sen, amelyre a Gyergyószentmiklósi 
Progym vezetősége meghívta a 
csapat játékosait. A téma ezúttal 
is a csapat jövője volt, továbbá az 
edzésprogram kezdési időpontjá-
nak leszögezése.

Az ilyen hozzáállás amatőriz
musra utal, és így nem lehet  
komolyan dolgozni – jelen

tette ki a találkozót követően Kémenes 
Balázs, a Progym jégkorongcsapatá
nak edzője a szerda délutáni megbe
szélés után, amelyen mindössze kilenc 
hokis – közöttük két kapus – jelent 
meg. A csapat hivatalos honlapja sze
rint a klubvezetés próbálja motiválni 
a játékosokat, hogy edzésre járjanak: 
„Azok a játékosok, akik egy edzésről 
sem fognak hiányozni, prémiumban 
részesülnek majd, illetve azoknak, 
akik nem fognak rendszeresen készül
ni a csapattal, kénytelenek leszünk le
vonni a fizetéséből. Nem azért kellene 
edzésre járni, hogy prémiumot kapja
nak, de próbáljuk meg így is” – mond
ta Kopacz Zoltán, a Progym elnöke. 
Hozzátette, a komoly munkának 
mindig megvan az eredménye, és jelen 
esetben ez a gyergyói fiatal csapatnál is 
hasonlóképpen kellene történjen.

A vezetőedző elmondta, senkit 
sem marasztalnak a csapatnál erő
szakkal, bárki átigazolhat nagyobb 
csapathoz, de előbb ahhoz dolgozni 
kell. Hozzátette, nem szabad elha
nyagolni az edzések melletti egyéb 
munkát sem, mert azok is mind
mind a játékosok érdekeit szolgálják. 
„Biztos vagyok benne, hogyha kemé
nyen dolgozunk, a Gyilkostókupán 
megtelhet a csarnok, és nem értem, 
hanem értetek” – mondta az egybe
gyűlt játékosoknak az edző.

Újabb hír a keretről, hogy Czirják 
Szabolcs szereplése kérdéses a követ
kező idénytől, a pirosfehérek védőjé

nek jövőjéről nem sokat lehet tudni. 
Egy másik ide kapcsolódó hír, hogy 
Molnár Zoltán mellett Csíki Csaba 
is valószínűleg befejezte az aktív jég
korongozást.

A szerdai találkozót követően 
biztossá vált, hogy a Progym hétfőn 
elkezdi a felkészülést a következő sze
zonra, az edző reményei szerint akkor 
már teljes létszámmal. „Reméljük, 
hogy a csúszások ellenére sikerül kel
lőképpen felkészülni, hogy csapatunk 
elérje a vezetőség következő idényre 
kiírt célkitűzését, az első négyben való 
részvételt” – mondta a csapat hivata
los honlapjának Kémenes Balázs.
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> Magyar Szuperkupa. A bajnok Vi
deoton és a kupagyőztes Kecskeméti TE
ERECO is először hódíthatja el a labdarúgó 
Szuperkupát, amelyért ma 20 órától Kecske
méten játszanak a csapatok. Az együttesek 
számára a Szuperkupa lesz a főpróba a nem
zetközi kupaszereplés előtt: a Videoton jövő 
hét szerdán az osztrák Sturm Graz vendége 
lesz a Bajnokok Ligájaselejtezőben, míg 
a Kecskemét jövő hét csütörtökön a kazah 
Aktobet fogadja Európa Ligaselejtezőn.

> Bajnokok Ligája. A máltai Valletta FC 
az idegenbeli 3–0s siker után hazai pályán is 
legyőzte 2–1re a San Marinói Tre Fiorit, így 
bejutott a labdarúgó Bajnokok Ligája máso
dik selejtezőkörébe. A Valletta FC a követke
ző körben a litván Ekranasszal mérheti össze 
erejét. Eredmény: Valletta FC (máltai) – Tre 
Fiori (San Marinói) 2–1 /továbbjutott: a 
Valletta FC, 5–1es összesítéssel/.

> Copa America. Az A csoport rangadó
ján az argentinok a kolumbiaiak ellen szeret
ték volna megszerezni első győzelmüket a 

tornán, de végül a döntetlennek is örülhet
tek. Az egységes kolumbiai válogatott több 
gólhelyzetet is kialakított, de még az üres ka
puba sem tudtak betalálni. A közönség kifü
tyülte Lionel Messiéket. Tegnap éjszaka az A 
csoport másik mérkőzését – Bolívia – Costa 
Rica rendezték. Eredmény: Argentína – Ko
lumbia 0–0. A csoport állása: 1. Kolumbia 4 
pont, 2. Argentína 2, 3. Bolívia 1, 4. Costa 
Rica 0.

> Vízilabda. A magyar férfivízilabda
válogatott szerda este 5–5ös döntetlent 

játszott Görögországgal a sanghaji világ
bajnokságot megelőző utolsó hazai felké
szülési mérkőzésén. A leányfalui találkozón 
Kemény Dénes szövetségi kapitány tanít
ványainak kellett „úszniuk” az eredmény 
után, ugyanis a zárónegyedet megelőzően 
a görögök vezettek egy góllal, azonban 
Varga Dénes góljával sikerült utolérniük a 
riválist. A magyar csapat az elmúlt két hét
ben kétszer is legyőzte a görög gárdát, elő
ször a korfui tornán, majd a margitszigeti 
Vodafoneupán. Eredmény: Magyarország 
– Görögország 55.
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Edzésbe állnak a Progym hokisai
Udvarhely lesz az otthonom!
A székelyudvarhelyi kC férfikézi-
labda-csapatának honlapja inter-
jút közöl a frissen érkezett észt 
válogatott martin johanssonnal, 
amelyben a beállós kiemeli, hogy 
nagy előrelépés karrierjében, 
hogy Udvarhelyre igazolhatott.

Sok mindent nem tud a 
székelyudvarhelyi kézilabdá
ról a frissen igazolt észt beál

lós, Martin Johansson, de elmondá
sa szerint előrelépésnek tekinti azt, 
hogy az SZKChoz igazolt. „Több 
ok is volt, amiért a klub mellett tet
tem le a döntésem. Először is egy 
nemrég alakult, fiatal együttesről 
van szó. Olyanról, amelyik fejlő
désben van, mindig jobb és jobb 
eredményt akar elérni. Másodszor, 
mert képesnek tartom magam, 
hogy olyan teljesítményt nyújtsak, 
amellyel ott lehetünk a legjobbak 
közt az országban, de akár a nem
zetközi porondon is. Aztán úgy 
vélem, a klubvezetés, szakmai stáb 
igazán profi szemléletben irányít. 
Megvallom, nagyon meglepődtem, 
amikor egy alaposan kidolgozott 
előszezonbeli edzéstervet kaptam 
kézhez. Számomra ez egy hatalmas 
lépés, hogy Udvarhelyen folytat
hatom. Készen állok, hogy a klub 
színeit magamra öltsem, megte

gyek mindent érte” – nyilatkozta 
Johansson.

Előrelépésnek tekinti az SZKCt, 
hiszen korábban a gyengébb szín
vonalú észt bajnokságban, illetve a 
görög élvonalban játszott. Itt kihí
vást jelent számára, hogy több erős 
együttes van a román bajnokságban. 
Továbbá kifejtette, hogy nagyon 
keveset tud még a városról és a csa
patról. Amit tud, azt a csapat volt 
beállósától, Sztojlovtól tudja, akitől 
az idén nyáron vált meg a klub. Az 
Észtország – Macedónia találkozón 
egymás ellen játszottak az Európa
bajnoki selejtezőn.

Adrian Petrea is
az szkC-nál köthet ki
Lapunk meg nem erősített infor

mációi szerint a Székelyudvarhelyi 
KCnál folytatja pályafutását a 
33 éves román válogatott Adrian 
Petrea, aki a nehéz anyagi körül
mények között levő UCM Krassó
Szörény (volt Resicabányai UCM) 
együttesétől igazol Székelyföldre. A 
balátlövő posztot játszó bákói szü
letésű válogatott pályafutása során 
korábban játszott még a Bukaresti 
Dinamónál, a Fibrex Săvineştinél, 
az US Cretilnél (Franciaország), a 
PantoultCamboultnál (Franciaor
szág) és a PickSzegednél.

Két hét múlva rajtol az I. Liga
A román labdarúgó-szövetség 
tegnap elkészítette az I. liga 
2011–2012-es idényének sorso-
lását. Az első fordulóban máris 
rangadóra kerül sor.

Elkészítette az I. Liga 2011–
2012es idényének sorsolását, 
a Román Labdarúgószövetség 

(RLSZ), annak ellenére hogy még 
három csapat sorsa ismeretlen. Amint 
azt már korábbi lapszámainkban is 
írtuk, a Temesvári FCt, a Nagyvá
radi Bihart és a Besztercei Gloriát az 
RLSZ kizárta a bajnokságból licenc
problémák miatt. A három érintett 
klub viszont a Nemzetközi Sportdön
tőbírósághoz fordult jogorvoslásért. 
Amennyiben a három klubnak igazat 
ad a bíróság, akkor a helyüket elfoglaló 
csapatokat fogják visszaminősíteni. A 
Temesvári FC a Sportul Studenţesc, a 

Nagyvárad a Mioveni, míg a Beszterce 
a Nagyszebeni Akarat helyét fogja át
venni. A sorsolást egyelőre a „frissen” 
feljutókkal készítették el.

Az őszi idény fordulói és rang-
adói: 1. forduló (július 23.): Buka
resti Rapid – FC Vaslui; 2. forduló 
(július 30.): Kolozsvári U – Rapid, 
Medgyesi Gaz Metan – Bukaresti 
Dinamo; 3. forduló (augusztus 13.): 
Kolozsvári CFR – Medgyes, Buka
resti Steaua – U; 4. forduló (augusz
tus 20.): Galaci Oţelul – Brassói FC; 
5. forduló (augusztus 27.): Dinamo 
– Galac; 6. forduló (szeptember 10.): 
Galac – CFR, Medgyes – Steaua; 
7. forduló (szeptember 17.): CFR – 
Vaslui, Dinamo – Rapid; 8. fo rduló 
(szeptember 24.): Rapid – CFR; 9. 
forduló (október 1.): Steaua – Galac, 
Medgyes – U; 10. forduló (október 
15.): U – Brassó; 11. forduló (októ

ber 22.): Steaua – Rapid; 12. forduló 
(október 29.): U – Dinamo, Galac – 
Medgyes; 13. forduló (november 5.): 
CFR – Dinamo, Medgyes – Vaslui; 
14. forduló (november 19.): CFR 
– U, Rapid – Medgyes; 15. fordu-
ló (november 26.): U – Galac; 16. 
forduló (december 3.): Dinamo – 
Steaua; 17. forduló (december 10.): 
Steaua – CFR, U – Vaslui, Galac – 
Rapid.

megszűnt az Urziceni
57 év után megszűnt az Unirea 

Urziceni labdarúgócsapata. A 2009es 
bajnokcsapat megszűnését tegnap 
hivatalosan is iktatták a szövet
ségnél. A klub fennállása óta a két 
évvel ezelőtti bajnoki címhez egy
egy bajnoki és kupaezüst, valamint 
minden idők legsikeresebb románi
ai BLszereplése köthető.

Három ukrán sportoló végzett 
az élen a Szeben Kerékpáros 
Körverseny 3. szakaszán . A 

versenyzők tegnap a Szeben – Med
gyes – Segesvár – Szászágota – Felek  
közötti 199,5 kilométeres távot tel
jesíték, a leggyorsabbnak Maxim 
Vasziljev (ISD–Lampre) bizonyult, 
őt követte csapattársa, Olekszander 
Martyinenko és Mihjlo Kolonenko. 
A csíkszeredai Tusnád Cycling Team 
sportolói a mezőnnyel értek cél
ba, Sergiu Cioban a 26., Ternovsek 
Marcel a 46., Braico Alexander az 50., 
Novák Károly Eduárd a 97., Sebes
tyén Szabolcs a 106., Lázár Nándor 
a 119. helyen ért célba. Összetettben 
Maxim Vasziljev áll az élen, az ISD–
Lampre mind a hat sportolója benne 
van az első hétben.

Ma a Medgyes – Szeben – 
Szebenjuharos közötti 141,7 kilomé
teres szakasz vár a mezőnyre, amely 
során három sprint (Bürkös, Rüsz, 
Szeben), két C (Magaré, Vecsérd) és 

egy B kategóriás (Rüsz) hegymenés 
lesz, a befutó pedig Szebenjuharoson 
lesz, amely A kategóriás hegymenés 
(1434 m). Holnap a Szeben óvá
rosában kialakított 4,4 kilométeres 
pályán lesz az egyéni időfutam. A 
verseny vasárnap a Szeben és Bâlea
tó közötti 90,5 kilométeres szakasz
szal zárul, az etap során Disznódon 
és Feleken lesz sprint, Kisdisznódon 
lesz egy C, a Bâleavízesésnél egy A 
kategóriás hegymenés, a befutó pedig 
a tengerszinttől számítva 2020 méte
ren fekvő Bâleatónál lesz.

Le Tour. A norvég Edvald Boas
son Hagen (Sky Procycling) nyerte a 
Francia Kerékpáros Körverseny teg
napi 6., a Dinan és Lisieux közötti 226 
kilométeres szakaszát. Összetettben 
továbbra is Thor Hushovd (Cervélo) 
vezet. Ma a Le Mans és Châteauroux 
közötti 218 km, holnap az Aigurande 
és SuperBesse Sancy közötti 189 km, 
vasárnap az Issoire és SaintFlour kö
zötti 208 km vár a mezőnyre.

Ukrán uralom Szebenben


