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Egyesülhet a két sorozat

Második alkalommal rendezik 
meg idén a European Trophy (ET) 
nemzetközi jégkorongtornát, ame-
lyen huszonnégy klubcsapat vesz 
részt. A sorozat elődjét, a Nordic 
Trophy-t 2006 és 2009 között csak 
skandináv csapatok számára tar-
tották, tavaly azonban a sorozat 
európai méretet öltött már. Az ET 
a Salzburgban és Bécsben sorra 
kerülő Red Bulls Salute tornával 
ér véget december 16–18. között.

Négy divízióra osztva hu-
szonnégy csapat küzd az 
European Trophy kereté-

ben, a döntő tornára, a Red Bulls 
Salutere minden divízióból az első 
két helyezett jut. Természetesen a 
Red Bull Salzburg, a döntő torna 
házigazdája biztos résztvevője a 
nyolcas turnénak, így amennyiben 
az osztrák gárda a nyugati csoport-
ban nem az első két hely valamelyi-
kén végez, akkor csak a divízió első 
helyezettje lesz egyenes ágon részt-
vevője a Red Bulls Salutenek.

Az Északi-trófeát 2006-ban a 
skandináv országok szövetségei 
hozták létre, és az idénykezdést 
megelőző felkészülési tornának 
szánták. Első évben hat, 2007-ben 
nyolc, 2008 és 2009-ben tíz csapat 
vett részt, az első kiírást a Färjestads 
BK, a másodikat az Oulun Kärpät, 
a harmadikat a Linköpings HC 
nyerte, 2009-ben a svéd tornát a 
Djurgårdens IF, a finn turnét pe-
dig a Tappara Tampere hódította 
el. Tavalytól Európai Trófea néven 
indult a sorozat, amelybe a skan-
dináv gárdák mellé norvég, cseh, 
német, svájci és osztrák klubok is 
csatlakoztak, összesen 18 csapat 
harcolt a döntőbe jutásért. Az első 

European Trophy-t az Eisbären 
Berlin nyerte.

Idéntől svéd, finn, cseh, német, 
szlovák és osztrák csapatok küzde-
nek az ET keretében, a 24 csapat-
ból nyolcan vehetnek részt a döntő 
tornán, a Red Bulls Saluten. A 24 
csapat négy divízióban küzd, min-
den csoportból az első két helyezett 
vesz részt az ausztriai tornán de-
cember 16–18. között.

A résztvevők: Északi divízió: 
Djurgårdens IF, Slavia Prága, Sparta 
Prága, HIFK, Jokerit, Luleå HF; Déli 
divízió: Adler Mannheim, Bili Tygri 
Liberec, HC CSOB Pojistovna 
Pardubice, HC Kometa Brno, 
HV71, Linköpings HC; Nyugati 
divízió: Red Bull Salzburg, Eisbären 
Berlin, Frölunda Indians, Färjestads 
BK, Tappara Tampere, TPS Turku; 
Keleti divízió: HC Mountfield, 
HC Plzen, Slovan Pozsony, KalPa, 
Oulun Kärpät, Vienna Capitals.

Eredmények
Slovan – KalPa 2–1 (szétlövéssel), 

Sparta – HV71 1–4, Frölunda Indians 
– Eisbären Berlin 6–0, Färjestads BK 
– Red Bull Salzburg 0–4, Djurgårdens 
IF – Slavia 5–2, HC Pardubice – 
Linköpings HC 3–2, Vienna Capitals 
– Oulun Kärpät 3–2 (szétlövéssel), 
HC Mountfield – HC Plzen 2–3 
(hosszabbítás után), Frölunda Indians 
– Red Bull Salzburg 3–2, Djurgårdens 
IF – Sparta 4–2, HIFK – Jokerit 4–1, 
Slovan – Oulun Kärpät 4–1, Luleå 
HF – Slavia 1–2, Färjestads BK – 
Eisbären Berlin 4–3 (hosszabbítás 
után), HC Pardubice – HV71 3–2, 
Kometa Brno – Linköpings HC 
5–4 (szétlövéssel), Vienna Capitals 
– KalPa 2–4, Djurgårdens IF – Red 
Bull Salzburg 4–2, Luleå HF – Sparta 
2–1, Slovan – Linköpings HC 3–0, 
TPS – HC Slavia 2–0, HC Kometa 
Brno – HV71 2–3, Vienna Capitals – 
Adler Mannheim 3–6.

A Nemzetközi Automobil-szövet-
ség (FIA) az Eurosport Events-
nek a napokban a rali-világbaj-
nokság és az interkontinentális 
ralikihívás egyesüléséről tett ja-
vaslatot. Amennyiben a két szer-
vezet egyességre jut, 2013-tól  
a rali világbajnokság (WRC) és az 
In tercontinental Rally Challenge 
(IRC) egy sorozatot képviselhet, 
persze néhány kitéttel.

Az FIA rali-világbajnokság 
szak ágának vezetője, Jarmo 
Mahonen az elmúlt héten 

jelentette be, hogy a szövetség hiva-
talosan is megkereste az IRC-t szer-
vező Eurosport Events-et, hogy a két 
ralisorozat egyesüljön 2013-tól. A 
finn szakember gyakorlatilag arra tett 
javaslatot, hogy az IRC a rali-világbaj-
nokság másodosztálya legyen, a két 
sorozat egyesülésével a profi pilóták 
és a gyári csapatok 2013-tól a vébén, 
a privát versenyzők pedig a másodosz-
tályban versenyezzenek.

„A rali-világbajnokságnak szüksé-
ge van egy kemény másodosztályra. A 
WRC-t profi pilótáknak és gyári csa-
patoknak hozták létre, a sorozatban 
a privát csapatok és versenyzők nem 

tudják sosem felvenni a harcot az előb-
biekben. Ezért lenne szükségünk egy 
másodosztályra, ahol pilótanevelés is 
kellene legyen. Ezért tettünk javasla-
tot az IRC szervezőinek az egyesülés-
re, gyakorlatilag az interkontinentális 
sorozat lehetne a vébé-másodosztály” 
– mondta Jarmo Mahonen. Hozzá-
tette, az Eurosport Events még nem 
válaszolt megkeresésükre.

Az IRC-t 2006-ban az Eurosport 
tévécsatorna egyik fiókcége hozta 
létre International Rally Challenge 
néven, az első idényben mindössze 
négy versennyel (Dél-Afrika, Belgi-
um, Madeira-sziget, San Remo). Egy 
évvel ezután lett interkontinentális a 
név, ekkor már kilenc – Kenya, Tö-
rökország, Belgium, Oroszország, 
Portugália, Csehország, Olaszország, 
Svájc és Kína – verseny szerepelt a 
naptárban. A pontvadászatban hat 
gyártó volt érdekelt, a legtöbben a 
Mitsubishi Lancer EVO 9-et válasz-
tották (13 csapat és 18 pilóta), de 
népszerű volt a Fiat Abarth Grande 
Punto S2000-es (9 csapat és 12 pi-
lóta), a Peugeot 207 S2000-es (6 
csapat, 8 pilóta), míg a Citroën C2 
S1600, Honda Civic Type-R és a 
Volkswagen Polo S2000-est is válasz-

tották néhányan. Összesen 41 pilóta 
szerzett pontot az idény során.

2008-ban tízre növekedett a ver-
senyek száma, kilépett a Citroën, he-
lyét viszont az MG S2000 Sport vette 
át, összesen 40 pilóta tudott pontot 
szerezni. 2009-ben tizenegyre növe-
kedett a ralik száma, megjelentek a 
gyári Škoda Fabia S2000-ek, belépett 
a Proton Satria Nero S2000 és az Opel 
Corsa OPC S2000 is. A pontot szer-

ző pilóták száma 55-re növekedett. 
2010-ben 12 ralit tartottak, megje-
lent a Ford Fiesta S2000 és a Subaru 
Impreza WRX STI, a pontot szerző 
pilóták száma viszont 55 maradt. Idén 
11 ralira kerül sor, a gyári csapatok 
száma nyolc (Škoda Fabia S2000, Fiat 
Abarth Grande Punto S2000, Peu-
geot 207 S2000, Ford Fiesta S2000, 
Proton Satria Nero S2000, Subaru 
Impreza R4, Mitsubishi Lancer EVO 

10 R4, Honda Civic Type-R) és 37 pi-
lóta teljes bajnoki évadot fut.

A rali-világbajnokságban idén 13 
futamot rendeznek, összesen három 
gyári (Citroën, Ford, Mini BMW) 
és kilenc privát csapat állt rajthoz. A 
rali-világbajnokságot csapatoknak 
1973-tól, a pilótáknak pedig 1977-
től szervezik.

Ugyan az IRC szervezői bejelen-
tették, hogy sorozatuk nem a WRC 
riválisa akar lenni, és ennek megfe-
lelően nem voltak „ütközések” a Fia 
és az Eurosport Events között, a két 
szervezet között mégis elmérgesedni 
látszik a helyzet a Monte Carlo-rali 
miatt. 2009-ben ugyanis a hercegségi 
verseny kikerült a világbajnoki soro-
zatból, így három évig (2009, 2010, 
2011) az IRC nyitófutama volt, jö-
vőtől viszont újra vébéfutamot ren-
deznek Monte Carlóban, ez pedig 
az Eurosport Events versenynaptá-
rát zavarhatja meg. Xavier Gavoury, 
az Eurosport Events IRC-t irányí-
tó igazgatója egyelőre nem reagált 
Jarmo Mahonen megkeresésére, de 
szakági információk szerint elképzel-
hető, hogy a két sorozatot összevon-
ják, hiszen ez a lépés a rali fejlődésé-
nek egyik járható útja lenne.

22 labdarúgó-felszerelés meg-
vásárlásával támogatta Hargi-
ta Megye Tanácsának Sport-

klub Egyesülete a Csíkcsicsói Köz-
ségi Sportegyesület (KSE) labda-
rúgócsapatát. Az augusztus 15–20. 
között Hargitafürdőn edzőtáboro-
zó csapatot Szentes Antal megyei 
tanácsos, sportklub egyesületi tag 
látogatta meg augusztus 15-én, és 
hivatalosan átadta a mezeket. Hasz-
nálati utasításként Szentes az eddigi 
sikerek megsokszorozódását kíván-
ta a focisoknak és Hargita Megye 
Tanácsának sport szakbizottsága 
tagjaként további támogatásáról 
biztosította a csapatot. 

– Megújult a csapat, és megújul-
tak a mezek is. Legyetek büszkék arra, 
hogy az új mezekben a Csíkcsicsói 
Községi Sportegyesület képviseletében 
játszodtok, és a rövidesen kezdődő me-
gyei labdarúgó-bajnokságon érjetek el 
dobogós eredményt! – mondta a me-
gyei tanácsos. A Csíkcsicsói Községi 
Sportegyesület labdarúgócsapatának 
kimagasló eredményei között a ma-
gyarországi Izményben július elején 
megrendezett hagyományos Székely 
-kupa elnyerése is szerepel.

Hargita Megye Tanácsának Sport-
klub Egyesülete különböző sportese-
ményeket, sportegyesületeket és -klu-
bokat támogat.

Új mezeket kaptak
a csicsóiak

A Djurgårdens IF 4–2-re győzte le a Sparta Prága csapatát

A Skoda Fabia S2000 a kedvenc autó az IRC-ben

Szurkolói találkozó. Tegnap délután a csíkszeredai sportcsarnok 
tárgyalótermében találkoztak a Csíkszeredai Hargita Gyöngye KK 
szurkolói. Bencze Szilárd, a klub menedzsere és Erőss Zsolt, aki felvál-
lalta a szurkolói tevékenységek koordinálását, ismertette a jelenlevőkkel 
az elképzeléseket. Ezek mind azt célozzák meg, hogy a kosárcsapatnak 
egy egységes szurkolótábora legyen, amely egy saját szurkolói koreográ-
fiát tud felmutatni. Erőss Zsolt továbbá kifejtette, hogy egyedül ezt nem 
tudná csinálni, hanem társak, partnerek kellenek mindehhez. Több ér-
dekesség megfogalmazódott a honlaptól a különböző tárgyakon keresz-
tül a kosárlabda minél jobb népszerűsítéséig.


