
Egységes jegyárat állapított meg 
a Sportklub vezetősége a Csíki 
Sör-kupára. A pénteken kezdődő 
és vasárnap este záruló tornán 
a házigazda HSC Csíkszereda 
mellett két hazai és egy felvidéki 
csapat játszik a Vákár Lajos Mű-
jégpályán.

Nem lesz kedvezményes 
jegy a jégkorong Csíki 
Sör-kupán, így a felnőt-

tek, diákok és nyugdíjasok is 
egységes áron válthatnak jegyet 
a tornára. Újdonság, hogy nem 
kell meccsenként venni jegyet, 
hanem egy napra szólnak a be-
lépők. Így a pénteken délután 
négy órakor kezdődő tornára a 
napijegy tíz lejbe kerül.

A házigazda a Csíki Sör-kupára 
meghívott csapatok mindegyikével 
találkozott már az előszezonban. Au-
gusztus 12–14. között a Brassó-ku-
pán a Steaua és a barcasági csapat el-
len játszottak a csíkiak, míg az elmúlt 
héten a Szepesség-kupa keretében az 
Igló ellen is jégre léptek a kék-fehérek. 
A három csapat elleni mérleg negatív, 
a Steaua és az Igló legyőzte a HSC-t, 
a csíkiak csak a Corona Fenestela 68 
csapatát tudták megverni.

A Csíki Sör-kupa az idénykez-
dést megelőző felkészülés utolsó 
előtti állomása, a szeredai hokisok 
jövő héten Székesfehérváron az If-
jabb Ocskay Gábor Emléktornán 
zárják az előkészületet, szeptember 
6-án pedig elkezdődik a román–
magyar közös nemzetközi bajnok-

ság, amelynek nyitómeccsét a HSC 
Csíkszereda szintén Fehérváron 
vívja a „kicsi Volán” ellen.

Erősített a Fradi
Újabb két válogatott kerettag-

gal állapodott meg a Ferencváros – 
írja a jégkorong.blog.hu. Svasznek 
Bence a 15. új játékos az FTC-ben, 
Borbás Gergely pedig végül is a 
maradás mellett döntött annak el-
lenére, hogy jelenleg perben áll a 
felnőttcsapatot működtető kft.-
vel. A zöld-fehérek esetében fon-
tos hangsúlyozni, hogy a játékosok 
még nem írták alá szerződésüket, 
mivel a szakosztály új kft.-t alapít.

Az Újpest Szirányi Dániel után 
újabb két fiatal Budapest Stars-
játékossal állapodott meg, így jó 
esély van arra, hogy Dorner Ben-
jámin és Vojtkó Mátyás is lila-fe-
hérben játsszon. Utóbbi az előző 
szezont az Amerikai Egyesült Álla-
mokban töltötte, játéka az ifjúsági 
világbajnokság egyik legkelleme-
sebb meglepetése volt a magyar 
szakvezetés számára. Míg Dorner 
átigazol, addig a 18 éves hátvéd 
Vojtkó kettős játékengedéllyel sze-
repel majd az UTE-ban, a junior-
bajnoki mérkőzéseken továbbra is a 
Vasast erősíti.

A Miskolci Jegesmedvék csapata 
leigazolta a Szepesség-kupán kipró-
bált szlovák hátvédet, Jan Jarabeket. 
A Dukla Trencsényben nevelkedett 
22 éves hátvéd 109 szlovák extrali-
gás meccset játszott pályafutása so-
rán. A borsodiak csapatkapitánya 
Dubek Vladimir lett.
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A nyári szünet után vasárnap 
Belgiumban folytatódik a 
Forma–1-es világbajnokság, 

ott ahol 1991-ben Michael Schu-
macher pályafutása is elkezdődött a 
Jordan színeiben. A német pilóta ak-
kor a hetedik helyet szerezte meg az 
időmérőn, ami egy beugró újonctól 
szenzációs teljesítmény volt. Azonnal 
felfigyeltek a fiatal németre, akire a 
Benetton-Ford csapott le a leghama-
rabb, innentől kezdve pedig már sport-
történelemnek számít a következő 
húsz év és a hét világbajnoki cím. „Spa 
mindig különleges helyet foglal el pá-
lyafutásom történetében. Hihetetlen, 
hogy ennyi idő telt el az első rajt óta. 
Sok minden megváltozott az elmúlt 
húsz év alatt, ám a pálya ma is szenzá-
ciós” – fogalmazott Schumacher.

Kerpen világhírű szülötte az 
1991-es belga nagydíjon nem sokat 
mutatott: a rajt után mindössze 400 
métert tett meg a Jordan istálló au-
tójával, majd kuplunghiba miatt ki-
esett. Egy évvel később viszont Spa-
Francorchamps-ban aratta karrierje 
első futamgyőzelmét.

A hétszeres bajnok elárulta, hogy 
erre az alkalomra egy különleges fe-
kete sapkát készíttet, melyen a szpon-
zora, a DVAG arany hímzése, illetve 
saját autogramja lesz. Schumi szándé-
kosan választotta ezt a színt, és nem 
akarta, hogy bármilyen utalás legyen 
rajta a Benettonra, a Ferrarira, vagy ép-

pen a Mercedesre nézve. A német első 
Dekra márkájú sapkája is fekete volt.

Változások a Renault-nál
A veterán Nick Heidfeld számára 

csalódás eddig az idei évad: bár már 
állt dobogón is, csapata a fejlesztési 
versenyben egyre inkább lemaradni 
látszik, az eredmények nem jönnek, a 
német pedig egyre kevesebb versenyt 
képes pontszerző helyen befejezni. 
Heidfeld távozását kijelentő módban 
először Eddie Jordan közölte a BBC 
oldalán, és bár eddig sem a csapat, 
sem más hivatalos forrás nem erősí-
tette meg,  úgy tűnik, Bruno Senna 
váltja a német pilótát a Renault-nál. 

A csapat döntése egyébként 
nem meglepő, a jóval tapasztaltabb 
Heidfeld ugyanis csak két ponttal 
szerzett eddig többet, mint rutin-
talan csapattársa, Vitalij Petrov, aki 
azonban jelentős támogatásának 
köszönhetően év végéig biztosan 
marad az istállónál.

Bruno Senna idén még nem 
versenyzett, egyszer, a három héttel 
ezelőtti Magyar Nagydíjon kapott 
szerepet a pénteki szabadedzésen, 
éppen Heidfeld helyén. 2010-ben 
a Hispania egyik autóját vezette, 
pontot nem szerzett a mezőny leg-
gyengébb konstrukciójával. Senna 
vélhetően szponzori támogatásnak 
köszönhetően kap helyet a Renault-
nál, a szolgálataiért fizetést kapó 

Heidfeldet pedig elbocsátják. Így az a 
furcsa helyzet áll elő, hogy a Renault 
mindkét pilótája fizetős versenyző-
nek számít majd, azaz olyan sporto-
lók vezethetik az istálló autóit, akik 
bevásárolták magukat a cockpit-be.

Szintén a Renault-hoz kapcso-
lódó hír: egy női pilóta tesztelt a 
csapatban. Maria de Villota, egy 
korábbi Forma–1-es pilóta, Emilio 
de Villota lánya augusztus elején a 
Paul Ricard versenypályán tesztel-
hetett egy 2009-es Renault-t. A ko-
rábban már a Chevrolet WTCC-
versenyautóját is tesztelő hölgy egy 
teljes nagydíjtávot, közel 300 kilo-
métert tett meg problémamente-
sen a Renault-val, amelyet a csapat 
idei színeire, fekete-aranyra festet-
tek. A tesztet azért szervezték meg  
de Villota számára, hogy megis-
merkedhessen az együléses verseny-
autók rendszereivel és menettulaj-
donságaival.

„Női pilótaként nagy örömmel 
töltött el, hogy lehetőséget kaptam 
egy Forma–1-es autó vezetésére. A 
Forma–1 a motorsportok csúcsa, 
mindig álom volt számomra. Ez 
után a teszt után még tisztábban 
látom, hogy képes vagyok rá, képes 
vagyok vezetni egy Forma–1-es au-
tót” – nyilatkozta a 32 éves spanyol 
hölgy. De Villota előtt Katherine 
Legge volt az utolsó nő, aki hat éve 
tesztelhetett Forma–1-es autót.

Schumacher Spában ünnepel


