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A TIPPVERSENYT TÁMOGATTÁK:

Nagy érdeklődést keltett a Gyergyói Hoki Klub által meghirdetett mezterve-

ző pályázat. A cél az volt, hogy az új Erste Ligás csapat a piros-fehér hoki-

hagyo má nyokat továbbvivő, de újszerűbb, stílusosabb mezekben lépjen pá-

lyára az új szezonban. 

Több mint harminc terv ér-
kezett be, köztük néhány 
olyan is, amely nem felelt 

meg a kiírás feltételeinek. Az el-
ső szűrés után a Gyergyói Hoki 

Klub Facebook-oldalán kerültek 
közszemlére a meztervek. 

A szavazás menete egysze-
rű: lájkolni kell a leginkább tet-
sző mezeket. Akár többet is, de 

annak a tudatában, hogy a leg-
több tetszésjelt kapó terv lehet a 
pályázat díjazottja. A GYHK jel-
zi, elképzelhető, hogy nem azt 
a mezt fogja viselni a csapat, 

amelyre a legtöbb szavazat ér-
kezik, mert figyelembe kell majd 
venni a támogatók reklámigé-
nyeit is, de a legtöbb szavaza-
tot kapó mezterv alkotója így is 
megkapja majd a díjat. A tervek 
alkotóinak nevét a szavazás le-
zárulta után hozzák nyilvános-
ságra, hogy ez ne befolyásolja a 
voksolást. Az első helyezett ter-
vező díja egy mez és egy bérlet a 
Gyergyói Hoki Klub 2018–2019-
es idénybeli hazai mérkőzései-

re (beleértve az Erste Liga és a 
romániai bajnokság összecsa-
pásait, valamint a felkészülési 
és barátságos találkozókat is). 
Szavazási határidő: július 20., 
24 óra.  

A szavazók is díjazásra szá-
míthatnak, közöttük három, a 
Gyilkos-tó Kupa hat meccsére 
érvényes belépőt sorsolnak ki. 
A Gyilkos-tó Kupát augusztus 
31-szeptember 2 között rendezik.

GERGELY IMRE

Új gyergyói jégkorongcsapat, új arculat

Harminc meztervre lehet szavazni

Kettő a beérkezett tervek közül. Hazai és idegenbeli mezeket is terveztek

Franciaország az első döntősKosárlabdázva nyaraltak
A francia válogatott 1–0-ra le-

győzte Belgium csapatát az orosz-
országi labdarúgó-világbajnokság 
keddi késő esti, szentpétervári elő-
döntőjében. A vasárnapi, moszkvai 
döntőben a franciák ellenfele a teg-
nap késő este zárult Anglia–Hor-
vátország összecsapás továbbju-
tója lesz.

Bár a franciák kezdték aktívab-
ban a mérkőzést, néhány perc el-
teltével a belgák fokozatosan át-
vették az irányítást. Az első ne-
gyedóra végén aztán ez már hely-
zetekben és ígéretes lövésekben is 
megnyilvánult elsősorban az egész 
vb-n kiváló formában futballozó 
Hazard révén. A Chelsea klasszisa 
nemcsak cselezésben és az egy az 
egy elleni párharcokban bizonyult 
jónak, hanem előbb félfordulatból 
csupán centikkel tévesztette el a 
bal alsó sarkot, majd második pró-
bálkozása még veszélyesebb volt, 
de a Varene fején megcsúszó labda 
éppen a keresztléc felett hagyta el 
a játékteret.  A játékrész utolsó 15 
perce viszont inkább a franciákról 

szólt.  Pavard kiugratása után már 
Courtois-nak is bravúrt kellett be-
mutatnia lábbal, hogy gól nélkü-
li döntetlennel vonuljanak öltöző-
be a csapatok.

A folytatásban ismét dinamiku-
sabban futballozott a belga csa-
pat, azonban Lukaku fejese célt té-
vesztett. A válasz viszont nem ké-
sett sokáig, ugyanis egy szögletet 
követően az amúgy is kiválóan ját-
szó Umtiti fejelt a kapuba. A beka-
pott gól nagyon megzavarta a piros 
mezes együttest, percekig csak 
kereste a labdát, a franciák pedig 
megnyugtatóvá is tehették volna 
előnyüket. Nem esett több gól, így 
a franciák jutottak döntőbe. 

Eredmény, elődöntő: Fran-
ciaország–Belgium 1–0 (0–0), gól-
szerző: Umtiti (51. perc). 

A tengerparton, Mangalián 
rendezték idén is a Minibaschet 
országos bajnokságot ahol a leg-
kisebb korosztályokhoz tartozó 
lánycsapatok mérték össze tu-
dásukat. A Gyergyói ISK csapata 
is jelen volt Hobaj Levente edző 
vezetésével. A szervezők ezúttal 
megváltoztatták a lebonyolítási 
rendet, a 28 együttest egy 10 és 
két 9 csapatos csoportba sorsol-
ták, ahol mindenki játszott min-
denkivel, azaz nem rendeztek 
kieséses szakaszt és helyosz-
tókat. A gyergyói 2006–2007–
2008-ban született kislányok 
nyolc mérkőzést játszottak. 4–4 
győzelem és vereség a mérleg. 
Az elveszített négy mérkőzés-
ből háromban akár a gyergyói 
lányok is nyerhettek volna, szo-
ros 2–3 pontos különbségek szü-
lettek itt. „Ezek a lányok még na-
gyon kevés mérkőzést játszot-
tak a nagyobb korosztályokhoz 
képest, ez volt az első országos 
tornájuk és számukra az volt a 
cél, hogy játsszanak, szerezze-
nek tapasztalatot, érezzék, hogy 
milyen is, amikor súlya van a já-
téknak. Bizonyítottak, elmond-
hatom, hogy nagyon jól teljesítet-
tek” – összegzett Hobaj Levente. 

Eredmények: 31–11 a Bukares-
ti 4-es ISK-val. 9–12 a Temesvá-

ri Begával. 25–9 a Iași-i Național 
csapatával. 25–11 a Costinești-i 
Admar-ral, 17–23 a Craiova-i 
ISK-val, 21–23 a Gyulafehérvá-
ri LPS-el, 25–22 a Brăila-i Cuza 
Sport-tal és 13–35 a Pitești-i 
LPS-el.

A bajnokság keretében egyéni, 
kosárradobó-versenyt is szer-
veztek, ahová minden csapatból 
egy játékos lehetett benevezve. 
A gyergyói Hobaj Ella 4. lett a 28 
résztvevő közül.
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A szombat-vasárnapi műsor

A 3. helyért, szombat, 17.00 óra: Belgium – Horvátország vagy Anglia.
Döntő, vasárnap, 18.00 óra: Franciaország – Horvátország vagy Anglia.

A Mangaliai tornán részt vett csapat. Ez volt az első megmérettetés
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