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A Csíkszeredai ISK korsze-
rű, hargitafürdői mene-
dékházában van a hokisok 

főhadiszállása. Tegnap délelőtt 
egy magashegyi túra szerepelt 
délelőtti edzésként, a sportis-
kolától a rádióátjátszó állomá-
sig gyalogoltak fel a sportolók 
és vissza. „Könnyebb, aerob 
edzés volt, a kemény edzéseket 
kombináljuk a könnyebbekkel, 
de minden napra kijut 4-5 óra 
foglalkozás. Kitűnőek a körül-
mények, itt fenn, a Hargitán ko-
molyan lehet dolgozni” – mondta 
el Hozó Levente, a csapat edzője. 
Csak a hazai játékosok költöztek 
fel Hargitafürdőre, az idegenlé-
giósok augusztus elején érkez-
nek, és szintén augusztusban 
kapcsolódik be a közös felké-
szülésbe Becze Tihamér, illetve 
a Részegh testvérek. Ők július-
ban külön, a klub által készí-
tett program szerint edzenek. 
Megtudtuk, hogy eddig az időjá-
rás a csapattal tartott, egyetlen 
edzést sem kellett elhalasztani 
vagy törölni az eső miatt. Teg-
nap délelőtt még pipáltak a he-
gyek, amikor útnak indult a 
csapat, délre viszont már a nap 
is kisütött. A fiúk jól megizzad-
tak, amire felértek a csúcsra, 
lefele pedig még az eper- és mál-

nagyűjtés is belefért, sőt egy jó 
adag gombát is szedtek.

Augusztustól jégen

Hozótól megtudtuk, hogy au-
gusztus elejétől Csíkkarcfalván 
elkezdődnek a specifikus, jeges 
edzések. Délelőttönként Felcsíkon 
jégen készül majd a Sportklub, 
délutánonként pedig folytatód-
nak a száraz edzések. Augusztus 
közepén egy szlovákiai, gyetvai 
turnéra hivatalos a Sportklub, 
augusztus végén pedig a Gyer-
gyószentmiklóson újra megrende-
zendő Gyilkos-tó-kupán vesznek 
részt. A két turné között Hozó azt 
szeretné, ha a szintén Erste ligás 
Gyergyói HK-val játszanának pár 
felkészülési mérkőzést.

Új kapus a kék-fehéreknél

Tegnaptól a Csíkszeredai 
Sportklubbal készül László Ar-
nold kapus – közölte a klub szak-
vezetése. A 22 éves, csíkszeredai 
születésű játékos tagja volt a 
2013-ban Brassóban megren-
dezett ifjúsági olimpián indu-
ló romániai válogatottnak, majd 
a Székesfehérvár és a Debre-
cen ifjúsági együtteseinél vé-
dett. László Arnold az elmúlt két 

idényben a Bukaresti Steaua és 
a Dunărea Galați kapusa volt. A 
csíki kék-fehérek az idegenlégi-
ósok közül eddig az orosz And-
rej Taratuhin csatárral és a cseh 
Vlastimil Lakosil kapussal kö-
töttek szerződést. A csatár posz-
ton játszó Radim Valcharnak 2+1 
éves szerződése van, amelyből a 

két év augusztus elején jár le, a 
plusz egy év részleteiről ezekben 
a napokban tárgyalnának. Íme, a 
nem idegenlégiósnak számító já-
tékosok névsora: Onodi Ottó, De-
meter Arnold és Lászlód Arnold 
– kapusok, Papp Szabolcs, Antal 
Zsombor, Bíró Tamás, Fodor Csa-
nád, Farkas Tamás, Gecse Hugó, 

Salló Alpár, Eduard Cășăneanu, 
Egyed Róbert, Györfy Tihamér, 
Sándor Zoltán, Bors Arnold, 
Rokaly Norbert, Rokaly Szilárd, 
Részegh Zsolt, Részegh Tamás 
és Becze Tihamér – mezőnyjáté-
kosok. A keret bővülni fog, a klub 
vezetősége több hazai és külföldi 
játékossal tárgyal.

A magyar bajnok Vidi FC 1–1-
es döntetlent játszott a luxembur-
gi Dudelange otthonában kedden 
a Bajnokok Ligája-selejtező első 
fordulójának első mérkőzésén. 
Az eredmény: F91 Dudelange 
(luxemburgi)–Vidi FC 1–1 (0–

1). Gólszerzők: Mélisse (58. perc), 
illetve Huszti (42.). A visszavá-
gót a székesfehérváriak felcsúti 
otthonában rendezik kedden, jú-
lius 17-én 21.15 órától, ezt az ösz-
szecsapást élőben közvetíti az 
M4 Sport. A román bajnok Ko-

lozsvári CFR a BL-selejtező 2. 
fordulójában kapcsolódik be a 
küzdelmekbe, ellenfele a koszo-
vói Drita és a svéd Malmö FF kö-
zötti párharc győztese lesz. A két 
csapat első, koszovói összecsapá-
sán a Malmö 3–0-ra nyert.

Hétfőtől a páros világranglis-
tán első Babos Tímea és társa, 
a francia Kristina Mladenovic 
a negyeddöntőben búcsúzott a 
wimbledoni teniszbajnokságon. 
A páros versenyben elsőként 
rangsorolt duó szerdán az Alicja 
Rosolska, Abigail Spears kettős-
sel mérkőzött meg, és szenve-
dett két játszmában vereséget. A 

torna honlapja szerint a találko-
zó 1 óra 24 percig tartott. Ered-
mény, női páros, negyeddöntő: 
Alicja Rosolska, Abigail Spears 
(lengyel, amerikai)–Babos Tí-
mea, Kristina Mladenovic (ma-
gyar, francia, 1.) 7:6, 6:3.

Női egyesben már elődöntőznek 
Wimbledonban, az Angol Nyílt Te-
niszbajnokságon. Eredmények, 

női egyes, negyeddöntő: 
Ostapenko (lett, 12.)–Cibulková 
(szlovák) 7:5, 6:4; Kerber (német, 
11.)–Kaszatkina (orosz, 14.) 6:3, 
7:5; Görges (német, 13.)–Bertens 
(holland, 20.) 3:6, 7:5, 6:1 és S. 
Williams (amerikai, 25.)–Giorgi 
(olasz) 3:6, 6:3, 6:4. Az elődöntő 
párosítása: Ostapenko–Kerber és 
Görges–S. Williams.

A kolumbiai Fernando Gaviria 
nyerte meg a Tour de France 
országúti kerékpáros-körver-
seny 4. szakaszát. A La Baule és 
Sarzeau közötti 195 kilométeren 
egy négyfős szökevénycsoport 
hosszan haladt a mezőny előtt, 

amely azzal együtt is utolérte 
az utolsó kilométer előtt, hogy öt 
kilométerrel a célt megelőzően 
bukás zavarta meg. A sprinthaj-
rában a Quick-Step Floors dél-
amerikai kerekese – aki az első 
etapon is diadalmaskodott – a 

szlovák Peter Sagant és a német 
André Greipelt előzte meg az el-
sőségért. A sárga trikós Greg 
Van Avermaet (belga, BMC) és ri-
válisai is a mezőnnyel értek cél-
ba, így az összetett élcsoportja 
nem változott.

Hargitafürdőn edzőtáboroznak a Csíkszeredai Sportklub jégkorongozói

A hegyekben izzadnak a csíki hokisok

Együtt a csapat. Közös fotó fenn a csúcson

Elkezdte 12 napos magaslati nyári edzőtáborát 

a Csíkszeredai Sportklub jégkorong együtte-

se. Hozó Levente vezetésével július 9-21. között 

Hargitafürdőn végzik az alapozást.
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A Vidi döntetlent játszott Luxemburgban

A negyeddöntőben búcsúzott Babos

Gaviria újabb szakaszt nyert

Bridzsversenyek Csíkszeredában

Minden héten, keddenként délután 5 órától bridzsverseny zajlik Csík-
szeredában, a megyeháza alagsori éttermében. Íme, a legutóbbi ver-
seny eredménye: 1. Pataki Imre–Demeter Attila 65,6%, 2. Ördög Ró-
bert–Szász Hunor 60,4%, 3. György Béla Zsolt–Daday Hunor 50,0%.

Magyar–román negyeddöntő az U20-asoknál

Magyar–román negyeddöntőt rendeztek a debreceni női U20-as kor-
osztályú kézilabda-világbajnokságon. A mérkőzés lapzárta után feje-
ződött be. A nyolcaddöntőben a magyar együttes 31–17-re legyőzte a 
szlovén csapatot, Románia pedig Horvátország ellen nyert, 28–25-re. 
A negyeddöntőben a Magyarország–Románia összecsapás mellett az 
Oroszország–Hollandia a Norvégia–Franciaország és a Dél-Korea–
Dánia találkozók szerepeltek műsoron.

Ronaldo a Juventusnál

A Real Madrid futballklub hivatalos oldalán jelentette be, hogy 
Cristiano Ronaldo a Juventusnál folytatja pályafutását. A torinói klub 
egyelőre nem adott ki hivatalos közleményt az ötszörös aranylabdás 
labdarúgó szerződtetéséről, de sajtóértesülések szerint 100 és 120 
millió euró közötti lehet a vételár.

Baji győzött Luzernben

Baji Balázs nyert 110 méteres gátfutásában az Európai Atlétikai Szö-
vetség (EAA) Premium Permit-sorozatába tartozó luzerni versenyen. A 
magyar szövetség honlapjának tájékoztatása szerint a vb-bronzérmes 
magyar atléta 13.33 másodperces időeredménnyel, szoros csatában 
győzött, miután az első és a negyedik helyezett között mindössze négy 
századmásodperc volt a különbség. Az augusztus 6-án kezdődő berlini 
Európa-bajnokságra készülő Baji mögött második helyen az amerikai 
Devon Allen (13.35 mp), míg a harmadikon azonos idővel a német Gregor 
Tauber végzett, a negyediken pedig a ciprusi Milan Trajkovic (13.37 mp).




