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Az Avtomibiliszt Jekatyerinburg 
szerződést kínál Mihály Árpád-
nak, a csíkszeredai hokis egy évet 
tölthet el az orosz kontinentális 
ligában (KHL). Mihály július elején 
két hetet már hokizott az orosz 
csapatnál, a múlt héttől újra az 
Avtomibiliszt hokisaival készült.

Egy évre szóló szerződést 
ajánlott Mihály Árpádnak az 
Avtomibiliszt Jekatyerinburg, 

a gárda vezetősége a napokban in-
tézkedik a csíkszeredai hokis KHL-
es játékjogának megszerzésével kap-
csolatosan, ezt követően kerül sor 
majd a tényleges szerződés aláírá-
sára. Mihály július elején két hetet 
töltött az orosz csapatnál, ekkor 
a próbajátékra hívott hokisoknak 
tartott edzést a csapat edzői gár-
dája. Az elmúlt héten Mihály újra 
Jekatyerinburgba utazott, az egyhe-
tes felkészítő során két csapaton be-
lüli mérkőzésen is játszott, ami alatt 
öt pontot termelt (három gólpassz 
és két gól). Ezt követően a csapat 
vezetősége egyéves szerződést aján-
lott a csíkszeredai hokisnak.

„Szombat reggel beszéltem az 
Avtomobiliszt Jekatyerinburg vezető-
edzőjével, aki azt mondta, úgy dön-
töttek, szerződtetnek, a jövő héten 
elkezdik intézni KHL-licencemet és 
összeállítják a szerződésemet” – nyilat-
kozta a jégkorong.blog.hu-nak Mihály 
Árpád.

A Csíkszeredában született 31 
éves támadó számára nem teljesen 
szokatlan ez a színvonal, 2000 és 
2007 között 158 AHL-mérkőzésen 
játszott. 2008-ban tért haza, a HC 
Csíkszeredával MOL Ligát nyert, 
akkor a sorozat legjobb csatárának 
választották. 

A legutóbbi két évet a Sapa Fe-
hérvár AV19 EBEL-csapatában töl-
tötte, 104 találkozón 37 gólt lőtt és 
54 gólpasszt adott, 91 pontig jutott. 
Ezáltal lehetősége van arra, hogy a 
2012-es világbajnokságon Magyar-
ország mezében játsszon, ehhez már 
csak az állampolgárságát kell meg-
szereznie.

Újabb svéd Miskolcon
Linus Rolinder személyében 190 

centiméter magas támadót szerződte-
tett a Miskolci Jegesmedvék csapata. 
A 23 éves támadó a svéd harmadosz-
tályban játszotta végig az elmúlt két 
szezont, az előző bajnokságban 34 
mérkőzésen 29 (7+22) pontot szer-
zett. Rolinder a második svéd légiósa 
a miskolci gárdának, Alfred Lindgren 
igazolását már korábban bejelentet-
ték, ugyancsak a borsodiakhoz igazolt 
a szlovák Slavomir Vorobel is. A Je-
gesmedvék csak Martin Salugát tart-
ja meg a tavalyi légiósok közül. Ezek 
szerint még egy külföldivel bővülhet a 
Jegesmedvék játékoskerete.

Jekatyerinburgba szerződik Mihály

Mihály Árpád KHL-es szerződést kap

Idegenben KezdI és zÁrjA Az ALApszAKAszt A HsC

Elkészült az interliga menetrendje
elkészült a közös magyar–román 
nemzetközi jégkorongbajnokság 
(interliga) alapszakaszának sor-
solása. A menetrendben változá-
sok a tervek szerint csak a televí-
ziós mérkőzések miatt lehetnek. 
Az alapszakasz első játéknapja 
szeptember 6., míg az utolsó for-
dulót 2012. január 20-án rendezik. 
A címvédő HsC Csíkszereda csa-
pata idegen környezetben kezdi 
és zárja az alapszakaszt.

Szeptember 6-án, kedden kez-
dődik a közös magyar–román 
nemzetközi jégkorongbajnok-

ság, az interliga alapszakasza. Az 
immár negyedik kiírásához érkezett 
sorozat (az első hármat MOL Liga 
néven ismerhettük meg) első játék-
napján a címvédő HSC Csíkszere-
da a Sapa Fehérvár AV19 ellen lép 
jégre Székesfehérváron. A romániai 
csapatok az interliga 2011/13-as idé-
nyében mind idegen környezetben 
mutatkoznak, a Steaua szeptember 
9-én szintén Székesfehérváron, a 
Brassói Corona Fenestela 68 pedig 
ugyanaznap Dunaújvárosban a Dab.
Docler ellen kezd. A csíkiak a Steaua 
ellen idegenben zárják az alapszakaszt 
2012. január 20-án.

A barcaságiak első hazai mérkő-
zésüket szeptember 16-án, pénteken 
a Ferencváros ellen játsszák, a HSC 
Csíkszereda két nappal később, 
szeptember 18-án, vasárnap szintén 
a zöld-fehér budapesti gárda ellen 
küzd, míg a Steaua is szeptember 16-
án lép pályára elsőször rendezőként, 
a bukarestiek a Dab.Doclert fogad-
ják majd.

A 140 mérkőzésből álló alapsza-
kasz során a csapatok két teljes oda-
vissza és egy csonka kört játszanak. A 
HSC Csíkszeredának 18 hazai mér-
kőzése lesz, és 17 meccset játszanak 
majd idegen környezetben a kék-fe-

hérek, a csapat minden ellenfelével 
öt-öt alkalommal találkozik majd. 
A HSC Csíkszereda a Dab.Doclert, 
a Brassói Corona Fenestela 68-at, a 
Ferencvárost és az Újpestet három-
három alkalommal fogadja hazai 
pályán és két-két alkalommal játszik 
ellenük idegenben, míg a Miskol-
ci Jegesmedvék, a Steaua és a Sapa 
Fehérvár AV19 két-két alkalommal 
látogat majd Csíkszeredába, a cím-
védők pedig három-három alkalom-
mal játszanak idegen környezetben 
az említett három csapat ellen.

A HSC Csíkszereda ma dél-
előtt kezdi meg jeges felkészülé-
sét a 2011/12-es idényre, a négy 
idegenlégiós (Stanislav Kozuch, 
Jozef Hruby, Vacláv Novak és 
Lubomir Hurtaj) is ma csatlako-
zik a csapathoz, a gárda edzője, 
Charles Franzén viszont csak ma 
délután érkezik Csíkszeredába, 
így ő majd holnaptól irányítja a 
csapat edzéseit.

szeptember 6., kedd Fehérvár – HSC
szeptember 18., vasárnap HSC – FTC
szeptember 20., kedd HSC – Dab.Docler
szeptember 23., péntek HSC – Brassó
szeptember 25., vasárnap Steaua – HSC
szeptember 30., péntek Miskolc – HSC
október 2., vasárnap UTE – HSC
október 4., kedd Dab.Docler – HSC
október 9., vasárnap HSC – UTE
október 11., kedd HSC – Fehérvár
október 14., péntek HSC – Miskolc
október 16., vasárnap HSC – Dab.Docler
október 28., péntek FTC – HSC
október 30., vasárnap Miskolc – HSC
november 1., kedd Dab.Docler – HSC
november 6., vasárnap HSC – FTC
november 15., kedd Brassó – HSC
november 18., péntek  HSC – Miskolc

november 20., vasárnap HSC – UTE
november 25., péntek Fehérvár – HSC
november 27., vasárnap UTE – HSC
december 2., péntek HSC – FTC
december 4., vasárnap HSC – Dab.Docler
december 6., kedd Brassó – HSC
december 9., péntek HSC – Steaua
december 11., vasárnap HSC – Brassó
december 20., kedd Steaua – HSC
december 30., péntek HSC – Brassó
január 3., kedd HSC – Steaua
január 6., péntek HSC – UTE
január 8., vasárnap HSC – Fehérvár
január 13., péntek Miskolc – HSC
január 15., vasárnap FTC – HSC
január 17., kedd Fehérvár – HSC
január 20., péntek Steaua – HSC

Összetettben a hetedik helyen 
zárta novák Károly eduárd a len-
gyelországi Mazovia Kerékpáros 
Körversenyt. A viadalon tizenhá-
rom csapat és összesen kilenc-
venhat kerekes állt rajthoz. A 
csíkszeredai kerekes egy perc 
tíz másodperccel maradt el a 
győztes radosz robert idejétől.

Kiválóan sikerült a Tusnád 
Cycling Team számára az 
54. Mazovia Kerékpáros 

Körverseny: a csapatból Novák Kár-
oly Eduárd összetettben a hetedik 
helyen zárta a nagyon erős viadalt. 
Novák a prológot a 86. helyen zárta, 
az első szakasz során benne volt a szö-
késben, így nyolcadikként fejezte be 
az etapot. A harmadik, Kozienice-ből 
kezdődő és ugyanitt véget érő 179 ki-
lométeres szakaszt a lengyel Radosz 
Robert (BDC) nyerte, az első nyolc-
van befutó pedig a győztessel azonos 
időt kapott. A TCT-ből Ternovsek 
Marcel a 25., Daniel Dominguez a 
35., Braico Alexander a 39., Novák 
Károly Eduárd a 45., Sebestyén 
Szabolcs a 67., Cioban Sergiu a 76., 
Georgi Georgiev a 85., Lázár Nándor 
pedig a 96. helyen ért célba.

Pénteken a Zwoleń és Szyd ło-
wiec közötti 170 kilométert tel-
jesítette a mezőny, a legjobb időt 

a lengyel Kowalczyk Jarosław 
(Wielkopolska Regionalna) érte 
el, Ternovsek a 23., Sebestyén a 
34., Novák az 53., Cioban a 65., 
Dominguez a 73., Braico a 74., 
Georgiev a 77. lett – mind négy 
másodperces hátrányban a győz-
teshez képest. Lázár Nándor nem 
fejezte be a futamot.

Szombaton Szydłowiec kiindu-
lási és érkezési ponttal rendezték 
meg az utolsó szakaszt, mely 166 
kilométeres volt, ezt az etapot a 
lengyel Komar Mateusz (BDC) 
nyerte, Braico a 8., Novák a 38., 
Dominguez a 49., Cioban a 70. 
helyen zárt, Sebestyén és Georgiev 
pedig feladta a versenyt.

A nemzetközi szövetség ver-
senynaptárában 2.2-es szorzójú 54. 
Mazovia Kerékpáros Körversenyt 
Radosz Robert (BDC) nyerte, 
Novák Károly Eduárd a 7. helyen 
zárt egy perc és tíz másodperces 
hátrányban, a Tusnád Cycling 
Team-től Daniel Dominguez a 36. 
(+17:17), Braico Alexander az 51. 
(+17:21), Cioban Sergiu pedig a 
68. (+20:46) lett.

A csíkszeredai csapat mától már 
az 5. Székelyföld Kerékpáros Kör-
versenyre készül, amelyet Csíksze-
reda környékén rendeznek augusz-
tus 11. és 13. között.

Hetedik helyezés
Novák Edének

A HsC Csíkszereda műsora az interliga alapszakaszában:

Vacláv Novak csapattársaival 
ma kezdi meg a jégedzést


