
Joonas Sivonen és Teemu Heik
kinen után egy finn hátvédet is 
igazolt a Ferencváros jégkorong
csapata Juhamatti Hietamäki sze
mélyében. Mindhármukban közös, 
hogy tavaly a Mestisben (finn má
sodosztály) szereplő Jokipojat já
tékosai voltak. A keretből még egy 
játékos távozott, Galló Illés régi 
álmát valóra váltva Kanadába, egy 
juniorcsapathoz igazolt.

Egyre jobban erősít a Ferencvá-
ros jégkorongcsapata, a két finn 
– Joonas Sivonen és Teemu 

Heikkinen – csatár után egy hátvédet 
is igazolt a zöld-fehér gár da Juhamatti 
Hietamäki személyében. A három 
hokis tavaly a finn másodosztály-
ban szereplő Jokipojat játékosa volt. 
Hietamäki 34 élvonalbeli mérkőzést 
is játszott, az Ässät Porival 2006-ban 
bajnoki ezüstérmet szerzett. A hátvéd 
a 2005/2006-os idényben az Ässät 
hokisaként a finn U20-as bajnok-
ság legbüntetettebb hokisa volt 105 
perccel, szaklapok szerint nem bánik 
kesztyűs kézzel az ellenfelekkel. Szin-
tén a Ferencvároshoz igazolt a Vasas 
HC korábbi utánpótlás-válogatott 
csatára, Wéber Zsolt, akit a szakve-
zetés inkább védőként használna 
szívesen. Eldőlt, hogy Galló Illés 
külföldre szerződik, a 19 éves csatár 
egy kanadai juniorcsapatban folytatja 
pályafutását.

Bővült a zöld-fehérek szakmai 
stábja is. Hakan Nygren a tavalyi sze-
zon elején volt a csapat edzője, ám 
szerződését nem töltötte ki. Viszont 
a Magyarországon eltöltött hónapok 
alatt remek kapcsolatot alakított ki 
Dobos Tamással, így a szakosztályve-
zetés teljesítette a vezetőedző kérését, 
aminek köszönhetően a finn mester 
újra a Ferencvárosnál dolgozhat. A 
csapat jelenleg napi egy száraz- és egy 
jeges edzéssel készül az interliga rajt-
jára, s edzőmeccseket egyelőre nem 
tervezett be a programba.

Edzőt keresnek
Mégsem Glen Williamson irá-

nyítja a jövőben a Dab.Docler jég-
korongcsapatát, Azari Zsolt ügy-
vezető szerint a csapat vezetősége 
továbbra is nagy erőkkel keresi a 

megfelelő szakembert az Acélbikák 
élére.

Bár az elmúlt hetek a tárgyalásról 
szóltak, majd augusztus 11-én hiva-
talosan is bejelentették a megegyezés 
tényét, újabb fordulat következett a 
Dab.Docler háza táján a szakmai irányí-
tás terén: a Dunaújváros Online szerint 
mégsem Glen Williamson irányítja a 
jövőben a csapat szakmai munkáját.

Az Azari Zsolt ügyvezető és Glen 
Williamson edző közötti elképzelés-
beli különbségek vezettek odáig, hogy 
végül nem a kanadai szakember lesz a 
Dab.Docler vezetőedzője – tájékoztat 
a háttérről a dunaújvárosi klub hiva-
talos honlapja. Mint a magyar sport-
vezető elmondta, a korai szakaszban 
felmerült eltéréseket nem sikerült át-
hidalni. „A mi játékosaink még min-
dig nem elég képzettek, így számukra 
jóval komplexebb képzést szerettem 
volna, s szeretnék még most is megva-
lósítani” – mondta Azari Zsolt. Hoz-
zátette, több külföldi szakemberrel 
is kapcsolatban állnak, és igyekeznek 
minél előbb megtalálni a pozícióra 
minden tekintetben megfelelő sze-
mélyt. „Az idő sürget, hiszen augusz-
tus 29-én a szlovák HK Trnavával, egy 
nappal később pedig a Topolcannyal 
csap össze a Dab.Docler idegenben. 
Ezután szeptember 3-án a Sapa Fe-
hérvár AV 19 ellen lép jégre az Ifjabb 
Ocskay Gábor Emléktorna keretében. 
Szeptember 9-én pedig a Brassó elleni 
meccsel rajtol a szezon, majd 11-én a 
Steaua, 13-án pedig az Újpest látogat 
Dunaújvárosba” – mondta az újvárosi 
klubvezető.

Százszázalékos a Volán
A szlovák Extraliga egyik meg-

határozó csapatánál, a HK Nyit-
ránál vendégeskedett a Sapa Fe-
hérvár AV19. A magyar bajnok a 
sérült Ladányi Balázs nélkül lépett 
pályára, akinek a helyére Derek 
Ryan lépett fel az első sorba. Az 
első gólra a nyitó harmad hajrájá-
ig kellett várni. Ekkor emberhát-
rányba került a fehérvári gárda, s 
bár Adam Munro kétszer is óriásit 
védett, harmadszorra bekotorták a 
pakkot a kapuba a szlovákok. Ám 
szinte azonnal egyenlített a Fehér-
vár. Palkovics Krisztián és Mihály 
Árpád vitt végig egy akciót, a csiki-
csuki végén Palkovics Krisztián ta-
lált a kapuba.

A második felvonás közepén 
Derek Ryan passzát Vas Márton 
váltotta gólra, így magyar vezetéssel 
indult az utolsó húsz perc. Ebben a 
játékrészben is változatos csata dúlt. 
Noha a hazaiak az 59. percben le-
vitték a kapusukat, Jürgen Penkert, 
az eredmény már nem változott és 
2–1-re nyert a magyar bajnok.

A Sapa Fehérvár AV19 mérlege 
továbbra is százszázalékos a nyári fel-
készülési időszakban: előbb a „kicsi 
Volánt” verték 8–3-ra, majd Pöstyén 
ellen nyertek 11–1-re, pénteken az 
osztrák Nationalligás Kapfenberg 
Bulls fölött arattak 9–0-s sikert, ked-
den pedig Nyitrán győztek 2–1-re. A 
fehérváriak ma és kedden az Acroni 
Jesenicével játszanak, az első meccset 
Szlovéniában, a másodikat Magyar-
országon rendezik.
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Még régi árban a bérletek

Ma és holnap még a tavalyi árban váltható bérlet a HSC Csíkszere-
da hazai mérkőzéseire. A Vákár Lajos Műjégpályán található Karesz 
Sport üzletében ma 12 és 17 óra között lehet bérletet igényelni, hol-
nap viszont 8 és 13 óra között tart nyitva a szaküzlet. Az egy évre szóló 
teljes díjszabású bérlet a Csíki Sör-kupa kezdetéig 220 lejbe kerül, aki 
a torna után igényel éves belépőt, az már 250 lejt kell fizessen.

Kedvezményes bérletet 60 év fölött, valamint 26 év alatt (nappali 
tagozatos diákok) válthatnak 175 lej értékben, ám itt is érvényben van 
a tavalyi 150 lejes ár, amennyiben a Csíki Sör-kupáig vásárolják meg. 
A sportolói bérlet 75, az Öregfiú-bérlet (35 év fölötti volt jégkorongo-
zóknak) 150, a VIP-bérlet 1500 lejbe kerül.

A Csíki Sör-kupára a napijegy egységesen tíz lejbe kerül.
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