
Elégedetlenek a vezetőséggel és 
annak munkásságával, ezért ti-
zennyolc romániai klub beadvány-
nyal fordult a Román Jégkorong-
szövetség (RJSZ) vezetőségéhez, 
hogy tartsanak előrehozott vá-
lasztást az elnöki funkcióra. A be-
adványt aláírók között egy erdélyi 
csapat van.
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Egy jégkoronggal foglalkozó 
internetes portál adta hírül a 
napokban, hogy tizennyolc 

romániai klub beadvánnyal fordult a 
Román Jégkorongszövetség (RJSZ) 
vezetőségéhez, melyben azt kérik, 
tartsanak előrehozott választást a 
szövetség elnöki tisztségére. A bead-
ványt aláíró klubok vezetői a szak-
szövetség jelenlegi elnökségének te-
vékenységével elégedetlenek.

Portik Ferenc Tibor, a szak-
szövetség versenybizottságának 
elnöke megerősítette, valóban 
rendkívüli közgyűlés összehívását 
és a szövetség elnökének leváltását 
kéri a beadványt aláíró tizennyolc 
klub vezetője. „A beadványt aláíró 

klubok közül egy erdélyi, a HC 
Sepsiszentgyörgy. Ezenkívül csak 
két klubnak van felnőttcsapata, ez 
pedig a Galaci Dunărea és a Spor-
tul Studenţesc.” – szögezte le Por-
tik. Hozzátette, a RJSZ alapsza-
bályzata szerint csak azon klubok 
képviselőinek van szavazati joga a 
közgyűlésen, amelynek legalább 
egy korosztályban (U12, U14, 
U16, U18, felnőtt, női) csapatot 
indítanak a román bajnokságban.

A versenybizottság elnöke la-
punknak elmondta, nem tudja, mi 
lehet az ügy hátterében, ám sejti, a 
galaci klubtól indulhatott el a lavi-
na. Portik hozzátette, pletykaszin-
ten Gheorghe Florian és Alexandru 
Hălăucă neve merült fel mint új 
jégkorong-szövetségi elnök.

A 18 klub többek között azt sé-
relmezi, hogy a szövetség vezetősé-
ge nem tartotta be a RJSZ alapsza-
bályzatát, ugyanakkor sérelmezik, 

hogy az elmúlt időszakban kevés 
támogatást kaptak a szövetségtől.

„A beadványt aláíró klubok fe-
lének az elmúlt években nem volt 
semmilyen jégkoronggal kapcso-
latos tevékenysége” – szögezte le 
lapunknak Tánczos Barna. Hoz-
zátette, a HC Sepsiszentgyörgy 
klubelnökének aláírását valaki 
meghamisította, ugyanis nem 
a klubvezető szignója szerepel az 
iraton. A RJSZ elnöke elmondta, 
a közgyűlés összehívásáról a szom-
bati Szövetségi Büró ülésén hoznak 
döntést. A beadványt aláíró 18 klub 
közül kilencnek van szavazati joga, 
Tánczos szerint pedig összesen 27 
klub küldöttje dönthet a közgyű-
lésen, ugyanis ennyien indítottak 

csapatot valamelyik hazai korosztá-
lyos bajnokságban. Az elnök levál-
tásához 18 szavazatra van szükség, 
Tánczos mandátuma pedig jövő év 
augusztusában járna le.

„Egyeseknek nehéz elfogadni a 
hegyen túl, hogy az igazi jégkoron-
gos munka a hegyen innen folyik” 
– nyilatkozta Tánczos. Hozzátette, 
a Hargita és Brassó megyei klubok 
többségben vannak a közgyűlés-
ben, így ők dönthetik el a jelenlegi 
elnökség sorsát. „Ha az erdélyi klu-
boknak jó Tánczos, akkor a meg-
maradásom mellett döntenek. Ha 
pedig ők is a változás mellett teszik 
le voksukat, emelt fővel állok fel és 
adom át helyemet másnak” – szö-
gezte le a szövetség elnöke.
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Leváltanák Tánczos Barnát a RJSZ elnöki tisztségéből fotó: mihály lászló

Újabb rangadót nyert a HSC 
Csíkszereda a jégkorong MoL 
Ligában, a sikernek köszönhe-
tően újra vezeti tegnap estétől 
a sorozatot a címvédő. A kék-fe-
hérek ma Dunaújvárosban lép-
nek jégre a Dab.Docler ellen.

Újra a MOL Liga élére állt a 
HSC Csíkszereda csapata, 
miután tegnap este Mis-

kolcon a Jegesmedvék csapata ellen 
diadalmaskodtak a kék-fehérek. A 
csíki hokisok számára mindig nehéz 
ellenfélnek számított a miskolci gár-
da, a két csapat ebben az idényben 
eddig háromszor találkozott, és min-
den alkalommal vendégsiker szüle-
tett: Csíkszeredában a Jegesmedvék 
egyszer, Miskolcon a HSC kétszer 
tudott győzni.

A tegnapi találkozó elég ki-
egyensúlyozott volt, az első gólt a 
csíkiak érték el a 27. percben, a ha-
zaiak négy perccel később egyenlí-
tettek, három perccel később azon-
ban újra a kék-fehérek vezettek, az 
előnyt pedig kilenc perccel később 
kettőre növelték, és ezzel beállítot-
ták a végeredményt. A sportszerű 
találkozón mindössze tízpercnyi 
büntetést osztott ki a játékvezető: 
a hazaiaknak egy, a vendégeknek 
négy kisbüntetése volt.

A győzelemnek köszönhetően 
a HSC újra a MOL Liga élére állt, 
a csíki hokisoknak 35 pontjuk 
van, míg a Jegesmedvéknek 34, a 
Dab.Doclernek pedig 32. A kék-
fehéreknek azonban a miskolci-
akkal három, a dunaújvárosiakkal 
szemben pedig kettővel van keve-
sebb mérkőzésük. Ma este újabb 

rangadó vár a székely csapatra, 
a HSC Dunaújvárosban a Dab.
Docler ellen játszik. A két gár-
da az idényben eddig háromszor 
játszott, és minden alkalommal  
csíki siker született, kettő a ren-
des játékidőben, egy dunaújvárosi 
meccs pedig szétlövéssel dőlt el a 
kék-fehérek javára.

Szintén ma este Brassóban a 
Corona Fenestela 68 visszavághat 
a Steauának a vasárnap elszenve-
dett vereségért, a barcaságiaknak 
azért van szükségük a győzelemre, 
mert egy esetleges kudarc esetén 
amellett, hogy visszacsúsznának a 
hatodik helyre, egyre távolabb ke-
rülhetnek a HSC–Jegesmedvék-
Dab.Docler alkotta triótól.

Hatból három
Magyarországi portyán tar-

tózkodott az elmúlt hét végén a 
Geréb István által edzett ISK–
HSC Csíkszereda serdülő kor-
osztályú csapata. A gárda kétszer 

Székesfehérváron, egyszer pedig 
Budapesten lépett jégre. A csíki 
hokisok a fehérváriak B csapatával 
döntetlent játszottak pénteken, 
szombaton Budapesten a MAC 
B gárdáját könnyedén győzték 
le, míg vasárnap a fehérváriak A 
csapatától sima, hétgólos vere-
séget szenvedtek. A tízcsapatos 
bajnokságban az ISK–HSC hat 
lejátszott mérkőzésen hét pontot 
szerzett (három győzelem, egy 
döntetlen és két vereség), és a fe-
hérváriak A csapata mögött a má-
sodik a tabellán.

A héten az ISK–HSC kö-
lyökcsapata lesz magyarországi 
kiszálláson, a csapat csütörtökön 
a Dab.Docler, pénteken a Pester-
zsébeti HC, szombaton az Újpest 
B, vasárnap a Sapa Fehérvár AV19 
ellen lép jégre, a jövő hét elején, 
hétfőn a MAC Budapest, novem-
ber 8-án pedig a Debreceni HK 
vendégeként játszik a csíkszeredai 
gárda.

Október 28. – Cselgáncs vi-
lágnap. A világnap mottója: 
„Tisztelet”.

Az esemény jegyében, szom-
baton és vasárnap a csíkszeredai 
sportcsarnokban nagyszabású csel-
gáncsversenyre került sor, az U15-ös 
országos csapat- és egyéni földharc-
verseny döntőjére. Mindkét esemény 
akaratlan is nosztalgiázásra késztet. 
Megszépült emlékek sorjáznak elő 
szürkeállományom zegzugos teker-
vényeiből.

Elgondolkozom, talán nem is 
volt véletlenszerű, hogy 1968-ban, 
itt a Hargita alatti városban, a téli 
sportok fellegvárában, egy lelkes, a 
sportért rajongó, nyílt szívű fiatal-
ember, a néhai Tánczos Gaál József 
útjára indította a „Felkelő Nap 
Országából” származó szép, férfias 
sportágat, a cselgáncsot (vagy aho-
gyan legtöbben ismerik a dzsúdót). 
Igen, nem volt véletlen, hiszen a 
sportág számtalan kimagasló ered-
ménnyel gazdagította, öregbítette 
nemcsak Csíkszereda, de Hargita 
megye hírnevét is, határon innen és 
határon túl.

A sok-sok sikerből ezúttal csupán 
egyet ragadnék ki. Csíkszeredában 
rendezték meg Románia legerősebb 
és legszínvonalasabb nemzetközi 
cselgáncsversenyét Építők kupája 
néven, a csíkszeredai Építők Sport-
egyesület szervezésében. Az első 
rendezvényre 1980-ban került sor, 
a tizedikre pedig 1989-ben. Miért is 
merem kijelenteni, hogy a legrango-
sabb nemzetközi verseny volt?

Beszéljenek helyettem a tények: 
a versenyen a romániai cselgáncsél-
vonal (A divízió) mellett jelen vol-
tak a tatamikon több külföldi ország 
elismert cselgáncsozói is, a Sport 
Club Leipzig (akkori NDK), 
a Gwardia Wroclaw (Lengyel 
NK), Budapesti Spartacus és 
Szegedi EOLAK (Magyar NK), 
VSY Kosice (Csehszlovák NK) 
és Minior Pernik (Bulgár NK) 
klubcsapatok színeiben. Talán ér-
demes megemlíteni, hogy a hazai 
élvonalhoz olyan csapatok tartoz-
tak, mint a Bukaresti Hadsereg 
SE és Dinamo, a Brassói Dinamo, 
a Fogarasi Nitramonia, a Mirsai 
Kárpátok, Iaşi-i Politehnica, a 
Kolozsvári Egyetem, a Nagyvá-
radi TCI és Rapid, a Gyulafehér-
vári Építők, a Marosvásárhelyi 
HSE, az Aradi Rapid és termé-
szetesen a rendező csíkszeredai 
Építők Sportegyesület.

Megszépült emlékek... Olyan 
színvonalas és erős küzdelmeknek 
lehettünk szemtanúi, amelyektől 
valósággal fölforrósodtak a tata-
mik. Európa-, Balkán- és román 
bajnokoknak szurkolhatott a 
mindannyiszor nagy számban 
összesereglett közönség.

Öröm volt látni a most rende-
zett versenyen, hogy e látványos 
sportág egykori szép hagyomá-
nyai méltó folytatásra találtak, 
hiszen ezúttal is számos vérbeli 
küzdelem zajlott a versenysző-
nyegeken.

Jó volt ott lenni és jó volt emlé-
kezni – nosztalgiázni egy keveset.

Megszépült emlékek
                              jegyzet n Forró Miklós

viSSZAvEttE A vEZEtéSt A CíMvéDő

Miskolcon nyert a HSC Csíkszereda

MoL Liga

Miskolci Jegesmedvék – HSC Csíkszereda 1–3 (0–0, 1–2, 0–1) 
/Szilágyi (31.), illetve Novák (27.), Petres (34.), Molnár Zs. (43.)/
A mai műsor: Brassói Corona Fenestela 68 – Steaua (17.30, Digi Sport 
2), Ferencváros – Újpest (20), Dab.Docler – HSC Csíkszereda (20.15)

Magyar serdülőbajnokság

Sapa Fehérvár AV19 B – ISK–HSC Csíkszereda 3–3 (1–2, 1–0, 
1–1) /Iszlay 2, Rokaly/
MAC Budapest B – ISK–HSC Csíkszereda 2–6 (0–0, 2–4, 0–2) 
/Kovács 2, Rokaly 2, Részegh, Geréb/ 
Sapa Fehérvár AV19 – ISK–HSC Csíkszereda 7–0 (4–0, 1–0, 2–0)


