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Kiemelkedő szaktekintélytől  tanulhattak
Európa egyik legjobb utánpótlásedzője járt Gyergyóban

GERGELY IMRE

M int azt Kercsó Zoltán edző 
elmondta, több célból hív-
ták el Gyergyószentmiklósra 

Fabio Fossatit, aki FIBA-előadói mi-
nősítéssel rendelkezik. Ez azt jelenti, 
hogy Európa tizenöt legelismertebb 
utánpótlás-nevelő szakemberének 
egyike. Az U15-ös gyergyói együttes 
húsz játékosa részesült képzésben – a 
csapatjáték javításának érdekében –, 
és emellett több fi atallal egyénileg is 
foglalkozott az edző. Főként azokat a 

• A Gyergyószentmiklósi ISK U15-ös fiú 
kosárlabdacsapata egy, az európai élvo-
nalhoz tartozó kosárlabdaedző-tekintély 
keze alatt készülhetett a közelgő kihívá-
sokra. Aki figyelt és képes a tanulásra, 
az olyan különleges fejlődési lehetőség-
hez jutott, amilyen nagyon ritkán adatik 
meg. Az elmúlt héten az olasz Fabio 
Fossati vezetésével zajlott edzések a 
fiataloknak és a gyergyói szakemberek-
nek is rendkívül jó tapasztalatszerzési 
lehetőséget jelentettek.

A második félidőben gálázott a VSK

A Csíkszentgyörgyi Fiság volt a 
Gyergyószentmiklósi VSK lab-

darúgócsapatának ellenfele az idei 
első hazai bajnoki mérkőzésen. A 
vasárnap 11 órakor kezdődött talál-
kozón több új játékost is láthatott a 
gyergyói közönség a VSK keretében, 
közülük természetesen a legnagyobb 
név Ilyés Róberté, aki Csíkszeredá-
ból igazolt Gyergyószentmiklósra, 
hogy a kitűzött célhoz, a 3. ligába ju-
táshoz segítse az együttest. Érkezése 
ugrásszerű minőségi javulást hozott 
a VSK játékába, élményszámba men-
tek megmozdulásai, ahogy helyzet-
be tudott kerülni, illetve helyzetbe 
hozni a társakat. Mindemellett mes-

terhármassal mutatkozott be új csa-
patában.

A vezetést a VSK szerezte meg 
Gergely Róbert találatával, de a Fi-
ság gyorsan egyenlített, és a nagy 
gyergyói fölény ellenére a szünetig 
hősiesen védekezett, s megőrizte az 
1–1-es állást. Térfélcsere után azon-
ban Flavius Cioată ismét a házigazdá-
kat juttatta előnyhöz, majd pillanatok 
múlva már 3–1 lett. Innen nem volt 
megállás, Ilyés Róbert háromszor volt 
eredményes, Gergely is betalált még 
egyszer, valamint Nagy Dénes is fel-
iratkozott a gólszerzők közé. A Fiság 
erejéből még egy szépítő gólra tellett, 
egy nagyszerű ellentámadás végén. 

Labdarúgás, 4. Liga, keleti cso-
port, 2. forduló: Gyergyószentmik-
lósi VSK–Csíkszentgyörgyi Fiság 
7–2 (1–1). A gyergyói gólszerzők: 
Ilyés Róbert 3, Gergely Róbert 2, 
Flavius Cioată, Nagy Dénes 1–1. A 
másik gyergyószéki csapat, a Gyer-
gyószárhegyi Bástya a Csíkszentdo-
mokosi Garados vendégeként sze-
repelt, a mérkőzés lapzártánk után 
fejeződött be. (G. I.)

Eredmények a hazai hokibajnokságból
A Gyergyói Hoki Klub vasárnap este, lapzártánk után játszotta le első 
hivatalos mérkőzését a Brassói Corona ellen. Ennek eredményéről hol-
napi lapszámunkban számolunk be. Az elmúlt napokban azonban nem 
ez volt az egyetlen mérkőzés a romániai jégkorongbajnokságban. A 
Csíkszeredai Sportklub előbb 8–0-ra, majd 12–1-re győzte le a Sapien-
tia U23 együttesét a román pontvadászat alapszakaszában. A Brassói 
Corona csütörtökön este 13–2-re nyert a Bukaresti Steaua ellen.
A bajnokság korábbi eredményei: Brassói Corona–Sapientia 16–1 és új-
ra 16–1, Brassói Corona–Bukaresti Steaua 7–1 és 13–2. A tervek szerint 
szeptemberben még a következő mérkőzéseket rendezik a román baj-
nokságban: 11-én és 12-én Sportklub–Steaua, 14-én Steaua–Gyergyói 
HK (Kézdivásárhelyen), 17-én és 18-án Gyergyói HK–Sportklub (a 17-ei 
egyben Erste Liga-mérkőzésnek is számít, 24-én Sportklub–Brassó, 
29-én és 30-án Brassó–Sportul Studențesc.

Kettős vereséggel búcsúzott a Potaissa
Esélytelen volt a továbbjutásra a férfi kézilabda EHF Kupában a Tordai 
Potaissa. Miután idegenben húsz góllal kapott ki, szombaton a hazai 
visszavágót is 27–24-re elveszítette a portugál Portóval szemben az 
első selejtezőkörben. Az előző idényben Challenge Kupát nyert erdélyi 
együttes ezzel a kettős vereséggel máris búcsúzott a rangosabb 
kupasorozattól. A Bukaresti Steaua viszont folytathatta menetelését, 
vasárnap lapzártánk után a horvát Varazdinnal találkozott a hazai 
visszavágón.

Kiütéssel vereséget szenvedett az Inter
Nem kímélték ellenfelüket a Marosvásárhelyi VSK teremlabdarúgói, 
akik hazai barátságos mérkőzésükön 13–0-ra verték a Gyergyószent-
miklósi Inter Gyergyót, amellyel majd a másodosztályos idény során 
is találkoznak. A szombati meccsen az első félidőt követően még csak 
néggyel vezettek a hazaiak, de szünet után megállíthatatlanok voltak. 
A 2. ligás bajnokság nyitófordulójában az Inter Gyergyó vasárnap 16 
órakor a Fortius Buzău vendégeként lép pályára.

• RÖVIDEN 

Fabio Fossati gyergyói jelenléte 
a játékosoknak és az edzőknek 
egyaránt különleges élmény volt

▴  F O T Ó :  B A R A B Á S  H A J N A L K A

Ilyés Róbert mesterhármassal 
mutatkozott be a 
gyergyószentmiklósi 
közönségnek

▴  F O T Ó :  B A R A B Á S  Á K O S

tehetségeket készítette fel, akik jó ké-
pességekkel rendelkeznek és felnőtt 
szinten is folytatnák a kosárlabdázást. 
Az edzők pedig azt a pluszt kapták, 
hogy olyan szakmai fogásokat leshettek 
el, amelyeket a szakkönyvek nem írnak 

le, csak személyesen látva lehet elsajátí-
tani – mondta el Kercsó.

Fabio Fossatiról

Játékosként Olaszország élvonalához tar-
tozott, de jelentősebb eredményeit edző-
ként érte el. A Pool Comense csapatával 

bajnoki címet és két olasz kupát nyert. 
A Schio együttesének vezetőjeként két 
olasz bajnoki címet, két kupát és két szu-
perkupát hódított el. A Dinamo Moszkva 
női csapatát orosz bajnoki címhez juttat-
ta és az Európa Kupa négyes döntőjébe 
vezette. Többek között Kamerun és Svájc 
válogatottjának edzője is volt.

Olyan szak-
mai fogásokat 
leshettek el, 
amelyeket a 
szakkönyvek 
nem írnak le.




