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Rajt előtt a Vasas

Sérülésektől mentes idényt szeretnének

hírfolyam

> Jégkorong. Jaromír Jágr többségi tulaj-
dont szerzett szülővárosa, Kladno jégkorong-
klubjában. Az egyesület anyagi nehézségekkel 
küszködött, a helybéliek pedig tartottak attól, 
hogy más városba teszi át a székhelyét. A még 
mindig aktív 39 éves csatár az édesapjától veszi 
át a klub tulajdonjogának hetven százalékát, 
míg a fennmaradó rész a város önkormányza-
táé. Az együttes a jövőben Rytiri Kladno, azaz 
Kladnói Lovagok néven szerepel a cseh élvo-
nalban. Az olimpiai és világbajnok, Stanley-

kupa-győztes Jágr elmondása szerint úgy ér-
zékelte: akkor tudja megmenteni a csapatot, 
ha anyagilag is besegít. A jelenleg az NHL-es 
Philadelphia Flyers alkalmazásában álló sztár-
játékos nem zárja ki, hogy egy-két szezont még 
lehúz szülővárosának együttesében.

> Labdarúgás. Otthagyta a portugál 
labdarúgó-válogatott szerdai edzését Ricardo 
Carvalho, a Real Madrid védője, és bejelentet-
te azonnali visszavonulását a nemzeti csapat-
ban való szerepléstől. A Portugál Labdarúgó-
szövetség rövid közleményt adott ki, amely-

ben azt írták, hogy Carvalho úgy hagyta ott a 
nemzeti együttest, hogy sem a szövetségnek, 
sem Paulo Bento szövetségi kapitánynak nem 
adott magyarázatot. A játékos nem utazik el 
Nicosiába a Ciprus elleni Eb-selejtezőre.

> NHL. Holtan találták torontói laká-
sán Wade Belakot, az aktív játéktól idén visz-
szavonult jégkorongozót, aki 1996 és 2011 
között 571 mérkőzésen szerepelt az észak-
amerikai profi jégkorongligában. Május óta 
Belak a harmadik NHL-játékos, aki fiatalon 
hunyt el. A karrierje során a Colorado, a 

Calgary, a Toronto, a Florida és a Nashville 
együttesében szereplő Belak – aki az ősszel 
induló szezontól a nashville-i városi tévé 
riportereként dolgozott volna – haláláról 
nem derültek ki részletek, de az idegenke-
zűséget kizárta a rendőrség. A 28 éves De-
rek Boogardot május 13-án találták holtan, 
róla kiderült, hogy az alkohol és nyugtató 
gyógyszerek keverése okozta a halálát. A 27 
esztendős Rick Rypien augusztusban hunyt 
el – az NHL vezetősége az ő esete után jelez-
te, hogy alaposan elemezni fogja a játékosok 
egészségét érintő kérdéseket.
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Két nap múlva a szentegyházi 
Vasas női első ligás labdarú-
gócsapata is bemutatkozik a 
2011–2012-es idényben. székely 
jános vezetőedző felkészültnek 
érzi csapatát, és reméli, hogy a 
tavalyi sérüléshullám ezúttal el-
kerüli a gárdát.

Mint korábbi lapszáma-
inkban beszámoltunk, a 
Román Labdarúgó-szö-

vetség módosította a női első liga 
versenyszabályzatát. Az új idény-
ben két tízes csoportban fognak 
küzdeni a rájátszásba kerülésért a 
csapatok. A Szentegyházi Vasas a 
keleti csoportba került, amelyben 
Marosvásárhely, a Bukaresti Fair 
Play, Târgovişte, Buzău, Brazi, 
Piteşti, Konstanca, Brassó és Iaşi 
csapatai kaptak besorolást. A leg-
újabb szabályzat szerint a csoport 
első két helyezettje jut tovább a 
rájátszásba, de ezt a szövetség még 

módosíthatja, hisz már a nyáron 
néhányszor módosított az eredeti 
elképzeléseken.

Székely János, a Vasas edzője 
lapunknak elmondta, hogy a ta-
valyi kerethez képest nincs nagy 

változás: „Nagyrészt ugyanazzal a 
kerettel vágunk neki az új idény-
nek, mint tavaly. Jött Vásárhely-
ről egy játékos kölcsönbe, továb-
bá örvendetesnek mondanám azt, 
hogy sikerült megtartani még két 
vásárhelyi játékost. Az egyik ka-
pus, a másik középpályás. Jó hír 
az is, hogy két balánbányai játé-
kosunkat is itt tudtuk marasztal-
ni. A keret jelenleg 16 főből áll, 
ami elég szűkös, de reményeink 
szerint az átigazolási határidő le-
jártáig sikerül még 1-2 játékossal 
szerződést kötnünk. Leginkább 
hátvédposzton van szükségünk 
játékosokra.”

Székely megjegyezte, hogy a 
felkészülés során három barátságos 
mérkőzést is sikerült játszaniuk. 
Régent megverték, az újonc, de 
nagyon erős Brassóval döntetlent 
játszottak, míg Marosvásárhely-
től kikaptak. A tréner reményét 
fejezte ki, hogy az új idényben 

elkerüli a csapatot a sérüléshul-
lám. Amennyiben a sérüléseket 
„megússzák”, akkor a csoport 2-3. 
helyének megszerzésében remény-
kednek. Igaz, az edző megjegyez-
te, hogy Târgoviştevel, Brassóval 
és a Brazi-zal ezért kemény harcot 
fognak vívni. Marosvásárhelyt je-
len pillanatban Kolozsváron kívül 
senki nem tudja megverni.

Az első mérkőzéssel kapcsolatban 
Székely elmondta, hogy győzelemmel 
szeretnének kezdeni, ami önbizalmat 
adhat a játékosoknak. A Vasas az első 
fordulóban az újonc Iaşi ellen kezd. A 
találkozóra vasárnap 11 órától kerül 
sor Szentegyházán.

A Szentegyházi Vasas labdarúgó-
klubja az egyetlen a megyében, amely 
lány ifjúsági együtteseket indított a 
megyei labdarúgó-bajnokságban. 
Mint ahogy Székely lapunknak el-
mondta, céljuk az, hogy pár év múlva 
majd ezeket a fiatalokat foglalkoztas-
sák az első liga mérkőzésein.
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labdarúgás
Európa-bajnoki selejtezők. A cso

port, ma: Azerbajdzsán – Belgium 
(19), Törökország – Kazahsztán (20, 
Digi Sport1 RO), Németország – 
Ausztria (21.45, Sport1 RO, Sport2 
HU); B csoport, ma: Andorra – Ör-
ményország (19), Oroszország – Ma-
cedónia (19), Írország – Szlovákia 
(21.45); C csoport, ma: Észak-Íror-
szág – Szerbia (21.45), Szlovénia – 
Észtország (21.45), Feröer-szigetek 
– Olaszország (21.45); D csoport, 
ma: Luxemburg – Románia (20.30, 
Pro TV), Fehéroroszország – Bosz-
nia (20.30), Albánia – Franciaország 
(22, Digi Sport1 RO); E csoport, ma: 
Finnország – Moldova (18.30, Digi 
Sport HU), Magyarország – Svéd-
ország (20.45, M1, Sport1 HU), 
Hollandia – San Marino (21.30); 
F csoport, ma: Izrael – Görögország 
(16.05), Málta – Horvátország (20), 
Grúzia – Lettország (20); G csoport, 
ma: Bulgária – Anglia (21.15, Digi 
Sport2, Digi Sport HU), Wales – 
Montenegró (21.45); H csoport, ma: 
Norvégia – Izland (21), Ciprus – 
Portugália (21.45); I csoport, ma: Lit-
vánia – Liechtenstein (18); holnap: 
Skócia – Csehország (17).

Női A liga, 1. forduló: va
sárnap: Szentegyházi Vasas – CS 
Novabi Iasi (11).

Országos utánpótlás-bajnokság, 
1. forduló, vasárnap: Csíkszeredai 
VSK – Szászrégeni ISK (U18, 12), 
Csíkszeredai VSK – Szászrégeni ISK 
(U16, 14).

Megyei bajnokság, 2. forduló: 
holnap: Homoródalmási Homoród 
– Gyimesfelsőloki SE (17), Csíkszere-
dai VSK – Csíkszentmihályi Törek-
vés (17), Székelykeresztúri Egyesülés 
– Szentegyházi Vasas (17); vasárnap: 
Maroshévízi-Salamási Tudomány – 
Parajdi SE (17), Székelyudvarhelyi 
Roseal – Csíkcsicsói KSE (17).

Kézilabda
Ma és holnap rendezik Kons-

tancán a férfi kézilabda Szuperku-
pát. A mérkőzéseket a Digi Sport 2 
élőben közvetíti. Íme a műsor: ma: 
Székelyudvarhelyi KC – Bucovina 
Suceava (17), Konstancai HCM – 
HC Krassó-Szörény (19); holnap: 
kisdöntő (12), döntő (14).

jégkorong
A Gyilkostó-kupa műsora: ma: 

Brassói Corona Fenestela 68 – Galaci 

Dunărea (17), Gyergyószentmiklósi 
Progym – Steaua Rangers (20); hol
nap: Steaua – Dunărea (17), Progym 
– Corona Fenestela 68 (20); vasár
nap: Corona Fenestela 68 – Steaua 
(15), Progym – Dunărea (20).

Az Ifjabb Ocskay Gábor 
Emléktorna műsora: holnap: 
HC Asiago – HSC Csíkszereda 
(16.30); Sapa Fehérvár AV19 – 
Dab.Docler (20); vasárnap: bronz-
mérkőzés – az előző nap vesztesei 
között (15.30); döntő – az első nap 
győztesei között (19). A vasárnapi 
helyosztókat a Sport Klub TV élő-
ben közvetíti.

autó- és motorsport
Ma és holnap rendezik a ha-

zai ralibajnokság hetedik futamát, 
a Barcaság-ralit. A verseny ma 
17.15-kor Bukarestben a Băneasa 
Shopping Center parkolójában 
sorra kerülő szelektívvel veszi kez-
detét. Holnap a Szecseleváros–
Azuga–Predeal tengelyen hét gyor-
saságit rendeznek, az első szakasz 
rajtja délelőtt negyed tizenegykor 
lesz. A verseny során 345 kilomé-
tert autóznak a pilóták, ebből a ver-
senyszakasz 103 kilométer.
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