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Mangalia, a román 

tengerparti város volt 

a házigazdája az U11-

es korosztályú egyéni 

cselgáncsbajnokság 

döntőjének, amelyen a 

székelyföldiek is érde-

keltek voltak. A csíki 

dzsúdósok egy másik 

csoportja Svájcban 

lépett tatamira. Mindkét 

vetélkedőről érmekkel 

tértek haza.

Az U11-es bajnokságon két 
bronzérmet szereztek, és 
két ötödik helyezést értek 

el. Bronzérmes lett Oláh Petra (23 
kg-os súlycsoport/ Csíkszeredai 
ISK, csíkszenttamási csoport) 
és Kóka Krisztián (24 kg/ VSK 
Csíkszereda és a Koka’s SE kö-
zös versenyzője). Petra edző-
je Dánél Szabolcs, Kókát pedig 
Sinka Szabolcs és Albert Csa-
ba edzők készítették fel. Ötö-
dik helyezettek: Kósa Réka 
(26 kg/ ISK, szenttamási csoport) 
– edző: Dánél Szabolcs, illetve 
Kopacz Sarolta (32 lány/ VSK és 
Koka’s) – edzők: Sinka Szabolcs 
és Albert Csaba.

A Csíkszeredai ISK Cornel 
Pantea edző által felkészített 
csoportja Svájcba utazott, részt 
vett a közel 500 cselgáncso-
zót felvonultató nemzetközi 
utánpótlás-versenyen. Íme, az 
ISK dzsúdósainak helyezései 
a különböző korosztályokban. 

1. hely: Bara Csongor Csaba (40 
kg-os súlycsoport). 2. hely: An-
tal Vivien (36 kg). 3. hely: Kádár 
Dalma (+44 kg), Mátyás Gellért 
(36kg) és Antal Armand (45 kg). 

5. hely: Szatmári Albert (+60 
kg) és Kádár Ákos (40 kg). Az 
U11-es korosztályban induló Ká-
dár Dalma a fiúk versenyén érte 
el a harmadik helyezést.

Svájcban és a román tengerparton harcoltak a csíki dzsúdósok

Érmek a tatamiról

Az U11-es bajnokságon érmes sportolók és edzőik

FORRÁS:  KOKA’S SPORTEGYESÜLET

Gyergyószentmik lós  jég-
korongcsapata  csat lakozot t  
az Erste Liga mezőnyéhez. A 
gyergyói klub közösségi olda-
lának tájékoztatása szerint a 
magyar szövetség (MJSZ) ked-
di ülésén elfogadta az együt-
tes indulási kérelmét, amely 
így a 2018/19-es szezonban már 
a mezőny tagja lesz. 

A sorozat a 2018/19-es idény-
ben a tavalyihoz képest rész-
ben átalakul. Mostantól teljes 
jogú tagja a ligának és résztve-

vője a bajnokságnak a Gyergyói 
HK és a másik két új jelentke-
ző, a Budapesti Vasas és a Deb-
receni EAC is. A múlt szezon két 
döntőse, a címvédő MAC és a Mis-
kolci DVTK Jegesmedvék a szlo-
vákiai első osztályban szerepel. 
Korábban arról szóltak a hírek, 
hogy mindkettő farmcsapatot in-
dít az Erste Ligában, de jelenleg 
úgy tűnik, hogy a MAC nem indít 
farmcsapatot, a miskolciak pe-
dig a budapesti KMH-val indíta-
nának közös együttest. Mivel a 

KMH nem tagja a ligának, felvéte-
lükről a ligatagok és az MJSZ ké-
sőbb döntenek. Egyelőre tehát a 
Csíkszeredai Sportklub, Brassói 
Corona, Ferencvárosi TC, Újpesti 
TE, Dunaújvárosi Acélbikák, Fe-
hérvári Titánok, Vienna Capitals 
II, Gyergyói HK, a Vasas HK és 
a Debreceni EAC részvétele biz-
tos az ősszel rajtoló Erste Ligá-
ban. Hozzájuk csatlakozhat még 
a KMH-DVTK közös csapata. Az 
elmúlt idényben kilenc csapat in-
dult az Erste Ligában.

Bővül a jégkorong Erste Liga

Az olasz, a kazah és a dél-koreai együttes lesz a ma-
gyar jégkorong-válogatott ellenfele novemberben a 
budapesti Négy Nemzet Tornája felkészülési tornán. 
A világelitbe a budapesti világbajnokságon feljutott 
olaszok mellett két jövő évi vb-rivális érkezik Buda-
pestre, a már idén is vetélytárs, a 2019-es tornán 

házigazda kazahok mellett az A-csoportból kiesett 
dél-koreaiak. A magyar szövetség (MJSZ) honlapjá-
nak beszámolója szerint decemberben Norvégiába 
utazik a magyar válogatott, ahol a házigazdák mel-
lett a jövő évi vb-ellenfél fehéroroszokkal, valamint 
a franciákkal találkozik.

Három felkészülési tornán a magyar hokiválogatott

Péter Balázs a Brassónál folytatja

Péter Balázs leigazolásával vált teljessé a Brassói Corona jégko-
rongcsapatának játékoskerete – adta hírül honlapján a klub. A 22 
éves csíksomlyói Péter Balázs hét évvel ezelőtt ment ki Németor-
szágba, ahol a német utánpótlás-bajnokságokban, illetve az ottani 
negyedik vonalban játszott. Tavaly Székesfehérvárra szerződött, 
és bár hosszú időn át komoly sérüléssel küszködött – a Fehérvári 
Titánok színeiben 31 mérkőzésen 3 gólt és 7 gólpasszt szerzett. 
Most kétéves szerződést kötött a Coronával. A jégkorongblog 
internetes portál szerint a svéd Kjell G. Lindqvist által felkészí-
tett Brassóhoz idén nyáron eddig a következő játékosok érkeztek: 
Molnár Zoltán (Csíkszeredai Sportklub), Jereme Tendler (kana-
dai, Ferencváros), Craig Cescon (kanadai, Braehead Clan), Mikael 
Lidhammar (svéd, Guildford Flames), Cody Carlson (kanadai, 
Dundee Stars), Pavlo Boriszenko (Progym), Henrik Nielsen (dán, 
Odense Bulldogs), Garrett Clarke (kanadai, Indy Fuel) és Péter 
Balázs Szabolcs (csatár, Fehérvári Titánok). A Brassói Corona 
már megkezdte a nyári alapozást, a csapat augusztus közepén 
Ausztriában edzőtáborozik majd, részt vesz az augusztus 16-18. 
között Kapfenbergben zajló nemzetközi tornán, ahol a svájci 
EHC Seewen, a szlovéniai Olimpija Ljubljana és az ausztriai KSV 
Eishockey lesz az ellenfél.

Bridzsversenyek Csíkszeredában

Minden héten, keddenként délután 5 órától bridzsverseny zaj-
lik Csíkszeredában, a megyeháza alagsori éttermében. Íme, a 
legutóbbi verseny eredménye: 1. Daday Hunor–Szondy Zoltán 
63,54%, 2. Ördög Róbert–Szász Hunor 51,04%, 3. László Ede–
Csiszér Elemér 50,00%.

Falunapi focitornára készülnek Szépvízen

Kispályás labdarúgó bajnokságot szerveznek június 23-án a 
Szépvízi Falunapok keretében. A tornára a 0741-651 242-es tele-
fonszámon lehet jelentkezni.

Kivizsgálják Kárpátalja CONIFA-szereplését

Szeparatista cselekedetet felételezve kivizsgálást rendelt el Igor 
Zsdanov, Ukrajna sportminisztere a Független Labdarúgó-egye-
sületek Szövetsége (CONIFA) által Londonban rendezett világbaj-
nokságon részt vevő Kárpátalja válogatottja ellen. A tárcavezető 
Facebook-oldalán szólította fel az ország titkosszolgálatát, hogy az 
„megfelelően” reagáljon erre a „sportszeparatizmusra”. „Szükség-
szerű kihallgatni a csapat játékosait, és meg kell vizsgálni, hogy a 
kárpátaljaiak megbízott szervezőinek tette sérti-e Ukrajna területi 
integritását, és összekapcsolható-e terrorista és szeparatista cso-
portokkal” – fogalmaz. A Reuters beszámolója szerint Pavlov Klimkin 
külügyminiszter behívatta a kárpátaljai együttesben pályára lépő – 
és egyébként a vb-t megnyerő – futballistákat, az Ukrán Labdarúgó-
szövetség pedig kilátásba helyezte az eltiltásukat. A csapat tagjainak 
többsége magyarországi együttesekben szerepel, Fejér Béla pedig a 
Sepsi OSK kapusa. A történtek kapcsán a CONIFA közleményben állt 
ki a kárpátaljaiak mellett. Kihallgatásukat aggasztónak, a szankcioná-
lásukra tett javaslatot pedig „drákóinak” tartják, és felszólították az 
illetékeseket álláspontjuk „átgondolására”.

Előselejtezőre készülnek a BL-ben

Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) elkészítette a Bajnokok 
Ligája előselejtezőjének programját. A mérkőzéseket új rendszer-
ben bonyolítják le, ugyanis a négy résztvevő egy minitornán játszik 
Gibraltáron. Íme, a június 26-ai műsor: FC Santa Coloma (andor-
rai)–Drita (koszovói) és La Fiorita (San Marinó-i)–Lincoln Red Imps 
(gibraltári). Ezt követően a két győztes a BL első selejtezőkörébe 
jutásért játszik. A győztes bekerül a BL első selejtezőkörébe, míg a 
három vesztes az Európa Liga ugyanezen szakaszában folytatja. 

Új edzője van a Kolozsvári CFR-nek

Edward Iordănescu személyében új edzője van a román bajnok 
Kolozsvári CFR labdarúgó csapatának, amelynek vezetősége szer-
dán mutatta be a szakvezetőt, akivel három évre szóló szerző-
dést írtak alá. A három nap múlva 40 éves Iordănescu eddig több 
román élvonalbeli csapatot edzett, közöttük a Pandurii Targu Jiu 
és az Astra együttesét, külföldön egy évig a CSZKA Szófiánál dol-
gozott. Ő a nagyobbik fia annak az Anghel Iordănescunak, akinek 
irányítása alatt a román labdarúgó-válogatott az 1990-es években 
a legnagyobb sikereket érte el. A CFR-nek azt követően kellett új 
edző után néznie, hogy a volt tréner, a korábban futballistaként 
sokáig a Chelsea-nél légióskodó Dan Petrescu Kínába szerződött, 
miután anyagilag visszautasíthatatlan ajánlatot kapott a Guizhou 
Hengfeng együttesétől. Petrescu hat év szünet után vezette ismét 
bajnoki győzelemre a kolozsvári CFR-t, amely 2008, 2010 és 2012 
után a klub történetének negyedik aranyérmét szerezte meg az 
idén, így a kolozsváriak fogják képviselni Romániát a Bajnokok 
Ligájában.




