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Hannah és Coleman távozott Kosárlabda- és úszótábor

Fan Club – 
több mint közösség 

A SZKC Fan Club aktív tagjai  Fotó: szkc.ro

hírfolyam

> Vízilabda. A világbajnokságra készülő 
magyar férfivízilabda-válogatott Sanghaj előtt 
megáll Szingapúrban, ahol két felkészülési 
mérkőzést játszik. A magyarok előbb a horvá-
tokat 8–7-re legyőző Szerbiával, majd Ausztrá-
liával csapnak össze. A Perthben edzőtáborozó 
magyar női vízilabda-válogatott felkészülési 
mérkőzésen 14–3-ra legyőzte le Új-Zélandot. 
Merész András együttese ma utazik Sanghajba, 
a vb helyszínére, ahol az első meccsét vasárnap 
játssza Kazahsztán ellen.

> Copa America. Az Argentína–Cos-
ta Rica mérkőzéssel zárultak a küzdelmek 
az A-csoportban a Copa Américán. A há-
zigazda argentinok győzelmi kényszerben 
léptek pályára, és meg is szerezték a továbblé-
péshez szükséges három pontot. Costa Rica 
csoportharmadikként még továbbjuthat. Az 
első játékrész legvégén törte meg a jeget az ar-
gentin válogatott Sergio Agüero gólja révén, 
majd magabiztosan nyert is. Eredmény, A cso-
port, 3. forduló: Argentína – Costa Rica 3–0. 
A csoport végeredménye: 1. Kolumbia 7 pont, 2. 
Argentína 5, 3. Costa Rica 3, 4. Bolívia 1.

> AC Milan. Silvio Berlusconi olasz mi-
niszterelnök azt tervezi, hogy eladja az AC 
Milan labdarúgóklubban lévő kisebbségi 
részesedését, miután egy bírósági döntés ér-
telmében 560 millió euró kártérítést kell fi-
zetnie egy médiacégnek – értesült meg nem 
nevezett forrásokból az Il Sole 24 Ore. A lap 
szerint a miniszterelnök cége vagy tőzsdén ér-
tékesíti a részvényeket – valószínűleg Hong-
kongban –, vagy tőkeemeléssel talál vevőt a 
labdarúgóklubban meglévő részesedésére.
Az AC Milan tavaly közel 70 millió eurós 
veszteséggel zárta az évet. A milánói fellebb-

viteli bíróság múlt hét szombaton határozott 
arról, hogy a Berlusconi tulajdonában lévő 
Fininvestnek 560 millió eurós kártérítést 
kell fizetnie Carlo De Benedetti rivális mé-
diacége, a CIR számára. Carlo De Benedetti 
és Berlusconi még a 80-as évek végén szállt 
harcba az egyik legnagyobb olasz kiadóválla-
lat, a Mondadori-csoport birtoklásáért. A vád 
szerint a Fininvest korrupcióba keveredett, 
amikor 1991-ben igazságügyi személyeket 
vesztegetett meg, állítólag azzal a céllal, hogy 
a Mondadorit sikerüljön „elhalászni” a CIR 
elől – Berlusconi meg is szerezte a kiadót.

12. oldal |  2011. július 13., szerdahargitanépe

Zajlanak az egyeztetések a Csík-
szeredai Hargita Gyöngye KK férfi 
első ligás kosárlabdacsapat kö-
rül. Egyelőre a csapat vezetősége 
konkrétumokkal nem szolgált, de 
az már tudott, hogy Clevin Hannah 
és Yamene Coleman nem a KK-nál 
folytatja pályafutását.

Darvas Attila
darvas.attila@hargitanepe.ro

Lászlófy Botond, a Csíksze-
redai Hargita Gyöngye KK 
férfi A ligás kosárlabdacsa-

pat edzőjének elmondása szerint a 
napokban sok minden tisztázódni 
fog. „Terveink szerint a hét végén 
vagy jövő hét elején egy sajtótájé-
koztató keretén belül beszámolunk 
a klub helyzetéről, az igazolásokról, 
illetve a következő idényről. Folya-
matosan zajlanak az egyeztetések 
játékosokkal és a támogatókkal is. 
Ameddig nem tisztázódik minden, 
addig értelemszerűen nem szeret-
nénk semmit nagydobra verni.” – 
nyilatkozta lapunknak Lászlófy.

Lapunk információi szerint a 
Csíkszeredai KK két tavalyi leg-
jobbja Yamene Coleman, illetve a 
januárban érkezett Clevin Hannah 
nem Csíkszeredában fogja folytat-
ni pályafutását. Előbbi már aláírt 
egy szerződést a holland bajnok-
ságban érdekelt Stepco BS Weert 
együttesével, míg utóbbi nem kí-
vánt visszatérni a csapathoz. La-
punk ezen információit a csapat 
edzője megerősítette.

Amint azt már írtuk korábbi 
lapszámainkban, a gárda trénere úgy 
szeretne nekivágni a követező idény 
felkészüléseinek, hogy augusztus ele-
jén az egész keret, légiósokkal együtt, 
Csíkszeredában legyen, hogy együtt 

tudjanak készülni. Lászlófy el szeret-
né kerülni azt, ami a múlt idény ele-
jén történt, hogy a légiósok később 

érkeztek, és a keret így nem olyan 
mértékben tudott készülni, ahogy 
azt ő elvárta vagy remélte.

A Hargita Megyei Labdarúgó Egye-
sület (HMLE) tegnap közölte a 
különböző korosztályok nevezési 
határidejét, továbbá közgyűlést 
hívott össze.

Hivatalossá tette a 2010–
2011-es idény eredmé-
nyeit a Hargita Megyei 

Labdarúgó Egyesület. A pályán el-
ért eredmények egyik csoportban 
sem változtak – sem a megyeiben, 
sem pedig a körzeti bajnokságok-
ban, illetve az ifjúságiaknál. A Fair 

Play-kupát a 2010–2011-es idény-
ben a többségében volt labdarúgók 
alkotta, idősebb generációból álló 
Székelyudvarhelyi Roseal együttese 
kapta meg.

A HMLE tegnap leközölte, hogy 
a különböző bajnokságokba való 
beiratkozást július 25.–augusztus 
5. között lehet megtenni Somolyák 
Istvánnál vagy Kecseti Pálnál, Szé kely-
udvarhelyen, illetve Csíkszeredában. 
Azonban nem fogadják el azon együt-
tesek benevezését, amelyeknek tarto-
zása van a megyei szövetség felé.

A 2010–2011-es idényben dobo-
góra került együtteseket augusztusban 
fogják díjazni. Augusztus 12-én Csík-
szeredában a megyei bajnokság, a Csík 
körzeti bajnokságok, illetve az ifjúsá-
gi bajnokságok dobogósait díjazzák. 
Augusztus 15-én Székelyudvarhelyen 
az Udvarhely körzeti bajnokságok 
dobogósait díjazzák. Ugyancsak 15-
én lesz megtartva a HMLE éves köz-
gyűlése a Székelyudvarhelyi Sportcsar-
nokban. A közgyűlés programtervé-
ben csak egy pont szerepel, éspedig a 
statútum módosítása.

Majd tíz hónapos múl-
tat tudhat magáénak az 
SZKC Fan Club. Ez idő 

alatt több mint száz regisztrált tagot 
számlálnak, kialakult egy olyan mag 
is, akik aktívan részt vesznek a társa-
ság által szervezett rendezvényeken, 
kiszállásokon. A jövőbeli tervek 
már megvannak. Amint Gál Zol-
tán, a Fan Club egyik ötletgazdája 
elmondta, jelenleg száznál több a 
regisztrált tagok száma, ebből mint-
egy húsz tag alkotja az aktív csopor-
tot. Az tavaszi idényben hat idegen-
beli meccsre kísérték el a csapatot, 
szurkoltak a helyszínen: Temesvá-
ron, Bákóban, Brassóban, Suceaván, 
Szatmárnémetiben és Konstancán.

Részt vettek a csapat által szer-
vezett rendezvényeken, az SZKC 
Napon egy vegyes csapattal kézilab-
dameccset játszottak a csíkszeredai 
hasonló gárdával. Alaposan odatet-
ték magukat az utolsó bajnoki utáni 
eredményhirdetéskor: bannert készí-
tettek, kupát adtak át a csapatnak.

A Székelyudvarhelyi KC Fan 
Clubba továbbra is várják a jelent-
kezést, melyet honlapjukon lehet 
megejteni. Találkozni a tagokkal 
csütörtökönként hét órától lehet 
a Rákóczi Centrumnál, amikor 
kézilabdázni járnak. Arra ösztön-
zik azokat, akik részt szeretnének 
venni a társasági életben, jelenje-
nek meg ezeken.

Ami a jövőbeli terveket illeti, 
elkísérik a fiúkat a veszprémi edző-
táborozáskor. Összekötik a kelle-
mest a szurkolással, a tervek szerint 
a helyszínen tekintik meg az MKB 
Veszprém és a Pick Szeged elleni 
felkészülési találkozót. Itt találkoz-
nak a veszprémi Fan Clubbal is. 
Gondolkoznak a tagsági díj beveze-
tésében is, legalább azon tagoknak, 
akik aktívnak számítanak. A tagsá-
gi díj befizetése kedvezményekkel 
jár majd. Felhívják ugyanakkor a fi-
gyelmet, hogy a Facebookon létre-
hoztak egy oldalt, melyhez ugyan-
csak lehet csatlakozni.

Hannah távozása nagy veszteség a csíki csapatnak Fotó: Halmágyi zsolt/arcHív

Készülődés a következő idényre

Augusztus 8–13., illetve au-
gusztus 15–20. között Bor-
széken a Telemark Sport-

egyesület kosárlabda- és úszótá-
bort szervez. A kosárlabdatábor 
programjában napi 3 óra kosárlab-
daedzés, barlanglátogatás ( Jég-, 
illetve Medve-barlang), borvíz-
túra, pataképítés és csapatjátékok 
szerepelnek. Az úszótábor műsora 
annyiban különbözik az előbbitől, 

hogy itt napi 2 óra úszásoktatás 
van a kosárlabdaedzés helyett. Egy 
tábor ára 450 lej. Az ár tartalmaz-
za a szállást (Ely Villa), az étkezést 
és az oktatást, a szállítást viszont 
nem. Érdeklődni Décsei Leventé-
nél a 0740–186086-os telefonszá-
mon vagy Endes Tündénél a 0743–
014386-os telefonszámon lehet, 
illetve a telemark_se@yahoo.com 
e-mail címen.


