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Jégkorong-átigazolási körkép

Sporthírek röviden
Díjaz a HMLE
A 2010–2011-es idényben 

dobogóra került együtteseket 
holnap, illetve hétfőn fogja díjaz-
ni a megyei labdarúgó-egyesület. 
Holnap, augusztus 12-én, Csík-
szeredában 17 órától a megyei 
bajnokság, a Csík körzeti bajnok-
ságok, illetve az ifjúsági bajnoksá-
gok dobogósait díjazzák. 

Augusztus 15-én Székelyud-
varhelyen pedig az Udvarhely 

körzeti bajnokságok dobogó-
sait.

Szurkolói találkozó
Jövő héten kedden, augusz-

tus 16-án 17 órától szurkolói ta-
lálkozót tartanak a Csíkszeredai 
Hargita Gyöngye KK szurkolói a 
sportcsarnok tárgyalótermében, 
ahová szívesen várnak minden 
kosárlabdarajongót, illetve fanati-
kus szurkolót.

hírfolyam

> Kézilabda. Visszavonul Radulovics Bo-
jana, a Dunaújváros női kézilabdacsapatának 
emblematikus játékosa. A 38 éves átlövő, akit 
kétszer is a világ legjobbjának választottak, 
orvosi tanácsra fejezi be a pályafutását. „A 
gerincem már nem bírja. Fennáll a veszély, ha 
rosszul esek, akkor olyan súlyos sérülésem lesz, 
hogy nem tudok többé lábra állni. Ezt nem 
kockáztathatom meg. Olyan vagyok, hogy ha 
pályára lépek, akkor száz százalékot szeretnék 
nyújtani, ám ez már nem lehetséges. Sajnálom, 

mert egy-két évet még szerettem volna játsza-
ni” – nyilatkozta a 2000-ben olimpiai, 2003-
ban világbajnoki ezüstérmes kézilabdázó. 
Radulovics a Dunaferr együttesével 1998-ban 
EHF-kupát, 1999-ben pedig Bajnokok Ligáját 
és európai Szuperkupát nyert többek között. A 
dunaújvárosi csapattal négyszeres magyar baj-
nok és ötszörös Magyar-kupa-győztes.

> U20-as vb. A Kolumbiában zajló U20-as 
labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntőjében 
kedd hajnalban négy mérkőzést rendeztek. A 
Costa Ricát ötgólos meccsen legyőző házigazdák 

mellett az Egyiptom ellen diadalmaskodó Argen-
tína, a Kamerunt tizenegyespárbajban felülmúló 
Mexikó és a Guatemalát 1–0-ra megverő Portu-
gália is bejutott a legjobb nyolc közé. Eredmények, 
nyolcaddöntő: Argentína – Egyiptom 2–1, Portu-
gália – Guatemala 1–0, Kamerun – Mexikó 1–1 
– 11-esekkel 0–3, Kolumbia – Costa Rica 3–2. 
Ma hajnalban játszották: Brazília – Szaúd-Ará-
bia, Spanyolország – Dél-Korea, Franciaország 
– Ecuador, Nigéria – Anglia.

> Porto. Az elmúlt idényben futott be 
a portói sikersorozat közben a kolumbiai 

középpályás, a 25 esztendős Fredy Guarín, 
akiért a Chelsea, az Inter, a Real Madrid és a 
Roma is érdeklődik. Közülük először a római 
csapat tett hivatalos lépéseket a dél-amerikai 
játékos megszerzéséért. Mindeközben előre 
gondolkodik a Porto, mert a portugál klub 
a Standard Liège-zsel vette fel a kapcsolatot 
a 23 esztendős belga középpályás, Steven 
Defour leigazolása ügyében. A Porto másik 
középpályását, a brazil Fernandót szintén 
több élcsapat csábítja, többek között a Roma, 
míg az uruguayi balhátvédet, Álvaro Pereirát 
a PSG és a Chelsea is vinné.
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Hétvégén a Brassó-kupával kez-
detét veszi a 2011–2012-es jég-
korongidény. Igaz, szeptemberig 
még csak előkészületi mérkőzé-
seket játszanak a csapatok, de 
mindez a csapatok minél jobb 
felkészülését jelenti a soron 
következő idényre. A közös ro-
mán–magyar jégkorong ligában 
érdekelt csapatok közül eddig 
csak az Újpesti TE nem igazolt 
játékost.

E gyedüli csapatként, aki részt 
vesz a közös román–magyar 
jégkorongbajnokságban, csak 

az Újpesti TE együttese nem iga-
zolt senkit az új idény előtt, igaz, 
senki nem ment el tőlük. Így nagy 
valószínűséggel megint a tavalyi fia-
tal, ám lendületes csapattal vágnak 
neki a szezonnak, egy év tapaszta-
lattal a hátuk mögött. A további 
magyarországi csapatok viszont 
erősödtek. A bajnoki címre pályá-
zó dunaújvárosiak tegnap újabb 
játékost igazoltak Gröschl Tamás 
személyében, aki már a tizenket-
tedik új igazolásnak számít. Igaz, 
légiósaik közül csak a kapus Peter 
Sevela maradt a keretnél, de a klub 
vezetősége szeretné pótolni azokat, 
akik elmentek. A Miskolc gárdája a 
kanadai vonalat megszakítva ezút-
tal svédekkel próbálkozik. Feltett 
szándékuk további idegenlégióso-
kat igazolni. Ami a Ferencvárost il-
leti, egyelőre jobb keret körvonala-
zódik náluk, mint az elmúlt eszten-
dőben. A nehéz kezdést követően 
már náluk is beindult a munka és 
a játékosvásárlás. A Fehérvár farm-
csapata kakukktojás lesz, hiszen 
még nem lehet tudni, hogy mely 
játékosok kerülnek a nagycsapatból 
a farmba, de előre lehet borítékolni, 

hogy erősebbek lesznek ők is, mint 
az elmúlt idényben.

Ami a hazai csapatokat illeti, a 
HSC Csíkszereda háza tájáról már 
több alkalommal írtunk lapunk ha-
sábjain. Egyes nem hivatalos infor-
mációk szerint még egy idegenlégi-
ós hátvéd érkezése biztosnak tűnik, 
ám annak kiléte egyelőre ismeret-
len. A brassói szurkolói honlapon 
feltűnt egy olyan hír, miszerint 
János Imre, aki tavaly a Ferencvá-
rosnál játszott, kölcsönben a Bras-
sóhoz igazol. Ezt a HSC vezetősége 
még nem erősítette meg. Egyelőre 
csak tárgyalások folynak Jánossal 
kapcsolatosan, még semmi konk-
rétum nincs. A Brassó kerete sem 
végleges. A Cenk alatti város csa-

patához eddig négy hazai játékos 
érkezett, de valószínűsíthető, hogy 
további légiósok érkeznek. A Bu-
karesti Steaua körül, amint azt már 
évről évre megszokhattuk, nagy a 
csend. Egyelőre semmit nem lehet 
tudni sem a keretükről, sem arról, 
hogy kik fognak érkezni.

Átigazolások
HSC Csíkszereda: érkezett: 

Tranca Daniel, Okos Csanád, 
Ónodi Ottó Ákos (mindhárman 
a Ferencvárostól), Szőcs Szabolcs, 
Antal Zsombor (mindketten a 
Brassói Corona Fenestella 68-tól), 
Molnár Szabolcs (Steaua), Bálint 
Attila (sérülés után visszatért); tá-
vozott: Molnár Zsombor (Mora 

IK U20), Sikorcin Ladislav (Sapa 
Fehérvár AV19).

Brassói Corona Fenestella 68: 
érkezett: Péter Zsolt (Gyergyó-
szentmiklósi Progym), Borsos 
Attila (Ferencváros), Fodor Csa-
nád (Vasas HC); távozott: Szőcs 
Szabolcs, Antal Zsombor (mind-
ketten HSC Csíkszereda), Vitalij 
Kiricsenko (ukrán, Szokol Kijev).

Bukaresti Steaua Rangers: érke-
zett: Jevgenyij Piszarenko (Arisztan 
Temirtau); távozott: Molnár Sza-
bolcs (HSC Csíkszereda).

Dab.Docler: érkezett: Hüffner 
Adrián, Somogyi Balázs, Rajna 
Miklós, Szappanos Dávid, Kiss Ta-
más, Nagy Richárd, Strenk Hunor, 
Gröschl Tamás (mind Vasas HC), 
Jobb Dávid, Vaszjunyin Artyom 
(mindketten Sapa Fehérvár AV19), 
Szabados Róbert (szerbiai, HDD 
Bled), Ványi Gergő (Ferencvárosi 
TC); távozott: Magosi Bálint (Sapa 
Fehérvár AV19), Szilassy Zoltán 
(visszavonult), Lukas Martinka 
(szlovák), Kurt MacSweyn (ka-
nadai), Tyler Metcalfe (kanadai, 
mindhárman a kazah Arisztan 
Temirtauhoz igazoltak), J. P. 
MacCallum (kanadai, vezetőedző).

Ferencvárosi TC: érkezett: Haj-
dú Levente, Feil Arnold, Hortay 
Olivér (mindhárman visszatérők), 
Ynfantidis Márk, Bereczki Gergő, 
Géczi Gergely, Lévai Máté, Hegyi 
Dominik (ifjúságiak), Jozef Racko 
(szlovák, HK Nyitra), Ódry Ta-
más (Bradford Rattlers); távozott: 
Tranca Daniel, Okos Csanád, 
Ónodi Ottó Ákos (mindhárman 
a HSC Csíkszeredához), Borsos 
Attila (Brassó), Pleszkán József 
(Sapa Fehérvár AV19), Ványi Ger-
gő (Dunaújváros), Branko Mamics 
(szerb, Varbergs HC), János Imre 

(HSC Csíkszereda), Dancsfalvi 
Norbert, Barabás Miklós, Holló 
István, Horváth Gáspár, David 
Vychodil.

Miskolci Jegesmedvék: érke-
zett: Kjell G. Lindqvist (svéd, ve-
zetőedző), Popovics Patrik, Fodor 
Szabolcs (mindketten Vasas HC), 
Alfred Lindgren (svéd, Njurunda 
SK), Linus Rolinder (svéd, 
Lindlövens IF), Lubomir Chmelo 
(szlovák, HC 46 Bártfa); távozott: 
Bob Dever (kanadai, vezetőedző), 
Láda Balázs (Sapa Fehérvár AV19), 
Majoross Gergely (visszavonult), 
Egri Gergely (visszavonult), Korpos 
Gergely (visszavonult), Kis Attila 
(visszavonult), Andrew Derton 
(kanadai), Matt Waddell (kana-
dai), Casey Bartzen (kanadai), Josh 
Bonar (kanadai).

Sapa Fehérvár AV19 (farm-
csapat): érkezett: Pleszkán József 
(Ferencváros), Németh Attila (Red 
Bull Salzburg II), Ben Primeau (ka-
nadai, Calgary Canucks); távozott: 
Ondrejcik Rastislav (visszavonult), 
Pilcsik Tamás, Vay Ádám.

A hétvégén sorra kerülő
Brassó-kupa műsora
Hétvégén – péntektől vasárna-

pig – kerül sor a Brassó-kupára, ame-
lyen négy csapat fog megküzdeni az 
elsőségért. Mind a négy gárdának 
ezek lesznek a nyár első mérkőzései. 
Íme a program: péntek, augusztus 
12.: HSC Csíkszereda – Bukares-
ti Steaua Rangers (14.30), Brassói 
Corona Fenestella 68 – Románia 
U20 (18); szombat, augusztus 13.: 
HSC Csíkszereda – Románia U20 
(14.30), Brassó – Steaua (18); va-
sárnap, augusztus 14.: Steaua – Ro-
mánia U20 (14.30), Brassó – HSC 
Csíkszereda (18).

A csíkszeredai Caissa Sakk Klub 
rendezésében augusztus 12–18. 
között 14. alkalommal kerül sor 
Csíkszeredában a Postabank nem-
zetközi sakkfesztiválra. 

Megyénk legrangosabb sakk-
eseményének ezúttal is a 
Sapientia – Erdélyi Ma-

gyar Tudományegyetem tágas termei 
adnak otthont. A német, osztrák, 
magyar és romániai sakkozók mellett 

először szerepelnek francia és izraeli 
sakkozók is a csíki versenyen. A torna 
érdekessége, hogy ismét asztalhoz ül 
a többszöri győztes, a 71 éves német 
Schmid Siegfried. A sorozatban há-
romszoros győztes (2007–2009 kö-
zött) marosvásárhelyi Barátosi Dáni-
el már nemzetközi mesterként jelezte 
részvételi szándékát. Tanítványa, az 
iskolások világbajnokságát májusban 
megnyerő 7 éves Ognean Mihnea 
Ionuţ is a főcsoportban játszik. Az ed-

digi versenyvezetői teendőket végző 
nemzetközi versenybíró, a bukaresti 
Chirilă Radu Cătălin FIDE-mestert 
ezúttal játékosként fogjuk megismer-
ni. A főcsoport az Élő-pontokért és 
sakkbeli minősítésekért küzd, a gye-
rekek 8, 10 és 12 éves korig külön 
korcsoportokban játszanak.

A megnyitóra ma 15.30 órakor 
kerül sor a Sapientia – EMTE 1-es 
aulájában és 16 órától indulnak a 
sakkórák.
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