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Mikael Tisell lett a GYHK vezetőedzője
A ma esti, Brassói Corona elleni mérkőzésen mutatkozik be
• Svéd szakember

Tisell korábban a DVTK Jegesmedvék
csapatánál is betöltötte az edzői
pozíciót

veszi át a Gyergyói
Hoki Klub csapatának
irányítását – jelentette
be Facebook-oldalán a
gyergyószentmiklósi
együttes. A Csíkszeredai Sportklubnál
továbbra is keresik a
menesztett cseh Leo
Gudas utódát.
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DIÓSGYŐRI VTK (DVTK)

lálták meg a november elején menesztett Leo Gudas utódját. Amint
történik változás, rögtön közölni
fogják – tette hozzá. A Sportklub ma
este a Debreceni EAC vendége lesz.
Eddigi három találkozójukból kettőt
a csíkiak nyertek meg (4–3 otthon,
3–2 idegenben), a legutóbbi mérkőzésen viszont a vendég debreceniek
4–0-ra nyertek a Vákár Lajos Műjégpályán.

GERGELY IMRE, ZÁTYI TIBOR

A

z 55 éves Mikael Tisell harmincéves edzői tapasztalattal
rendelkezik, többnyire a svéd
második és harmadik ligában látott
el vezetőedzői feladatokat, de két-két
éven át a svéd U20-as válogatott segédedzője, valamint az U18-as csapat
szövetségi edzője is volt, utóbbival
bronzérmet nyert a korosztályos világbajnokságon. Többek között olyan
jégkorongozók játszottak a keze alatt,
mint a későbbi olimpiai ezüstérmes
Nicklas Bäckström, aki idén megnyer-

te a Stanley-kupát a Washington Capitals csapatával, vagy Niklas Hjalmarsson, aki háromszoros NHL-bajnok.
Alaposan ismeri az Erste Ligát is, hiszen a 2017–2018-as szezonban a miskolci DVTK Jegesmedvék vezetőedzője
volt. Irányításával a Jegesmedvék
megnyerték a Magyar Kupát, döntőbe
jutottak a Visegrád Kupában, és közel
álltak ahhoz, hogy történelmi sikert
érjenek el a Kontinentális Kupában is,
ám lemaradtak a döntőről. Az Erste Ligában ezüstérmes lett csapatával.

A GYHK tehát komoly tapasztalattal rendelkező szakembert talált
az október elején menesztett Alekszander Trofi mov utódjául. A csapatot a köztes időszakban irányító
Vitalij Donika és Vaclav Novak továbbra is a klub szakmai stábjában
dolgozik.
Csütörtökön, a Brassói Corona
elleni hazai mérkőzésen már az új
edző vezényli a piros-fehéreket. Az
idei szezonban háromszor meccselt
egymással a két csapat, a GYHK

Díjeső várható a gyergyószentmiklósi sportgálán

K

özel húsz sportágban mintegy
százötven díjat osztanak ki
csütörtökön délután, az első alkalommal megrendezendő gyergyószentmiklósi sportgálán. A cél nem a
rangsorolás, a legjobbak kiemelése,
hanem igazából egy olyan alkalom,
ahol a különböző sportágak képviselői találkozhatnak, megismerhetik
egymás tevékenységét.
A Gyergyószentmiklósi Művelődési Központ nagyterme ad otthont
csütörtökökön 17 órától az első olyan
seregszemlének, amin a 2017–2018-as
versenyévben aktívan részt vett gyergyószentmiklósi sportolók, edzők,
sportvezetők részesülnek méltatásban.
Nemcsak azt vették fi gyelembe,
hogy ki milyen érmeket szerzett a
különböző versenyeken (bár természetesen ezeket is ki fogják emelni),
hanem hogy minél részletesebben

bemutassák a város sportéletét.
Ugyanakkor külön fi gyeltek arra is,
hogy ne csak a versenysportágakban
érdekelteket szólítsák meg, hanem
a szabadidős sport, az egészséges
testmozgás népszerűsítőit is. Ennek
ellenére aligha lesz teljes a létszám.
Mint Tatár Előd, a Gyergyói VSK vezetője, a gála főszervezője elmondta,
tudatában van, hogy várhatóan lesznek olyanok, akik kimaradnak a díjazásból, mert nem kaptak meghívást,
pedig megérdemelnék. Azonban jelenleg nem létezik egy olyan, minden
sportágra kiterjedő adatbázis, amelyben az összes érintett megtalálható.
Nem minden egyesület válaszolt a felhívásra, és így nem is jeleztek vissza,
hogy milyen eredmények után részesítenék elismerésben a sportolókat. Ez a
gála az első ilyen alkalom, és ez is segít majd abban, hogy jövőre pontosabb

kép alakuljon ki a gyergyószentmiklósi sportéletről – jegyezte meg Tatár.
A visszajelzések alapján a jövőre nézve megfontolandó volna egy
másik felvetés is: ne csak a város,
hanem egész Gyergyószék sportját
vonultassa fel egy következő sportgála. Van ilyen elképzelés a mostani
kezdet után.

Csollány Szilveszter
a díszmeghívott
A sportgálára díszmeghívottként
várják az egykori világhírű tornászt,
Csollány Szilvesztert, aki Magyarország színeiben a sydney-i olimpián
aranyérmes lett gyűrűn. Külön figyelmet kap továbbá a jégkorong, tekintve hogy hetven éve indult a hokiélet
Gyergyószentmiklóson. Fellépnek a
Step Dance és a Brill Dance sporttáncosai, valamint a Tanulók Háza ritmikusgimnasztika-csapata is.
Az esemény nyitott, szívesen látják a családtagokat és persze a sportbarátokat, szurkolókat is.
Nemcsak a versenysportágakban
érdekelteket díjazzák, hanem a
szabadidős sport, az egészséges
testmozgás népszerűsítőit is
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egyszer, a Corona kétszer hagyta el
győztesen a pályát. A mai találkozó
hat pontért zajlik, ugyanis az eredményt az Erste Ligában és a román
bajnokságbanis számolják.

Még nem tudják, ki váltja
Gudast Csíkszeredában
A gyergyói edzőváltást követően
megkerestük Hodos Lászlót, a Csíkszeredai Sportklub elnökét is, akitől
megtudtuk, hogy továbbra sem ta-

Az Erste Liga programja
Csütörtök: Gyergyói HK–Brassói
Corona (18.30), Debreceni EAC–Csíkszeredai Sportklub (19 óra). Péntek:
Gyergyói HK–Dunaújvárosi Acélbikák
(18.30), UTE–Csíkszeredai Sportklub
(19), FTC–Schiller-Vasas (19), Debreceni EAC–Vienna Capitals II. (20).
Vasárnap: Brassói Corona–Dunaújvárosi Acélbikák (17), Vienna Capitals
II.–FTC (18.50), Hokiklub Budapest–
Csíkszeredai Sportklub (19.40). Hétfő: UTE–Schiller-Vasas (21).

• RÖVIDEN
Bridzsversenyek Csíkszeredában
Keddenként délután öt órától bridzsverseny zajlik Csíkszeredában, a
megyeháza alagsori éttermében. Íme, a legutóbbi verseny eredménye:
1. Gáspár Balázs–Ilyés Csaba 58,33%, 2. Daday Hunor–Illyés László
54,76% (8 top), 3. Pataki Imre–Demeter Attila 54,76% (6 top). Egyenlőség esetén a maximális részeredmények (topok) száma dönti el a
sorrendet. Ezt jeleztük zárójelben.

Csíki sporttáncosok Brassóban
Az elmúlt napokban Brassóban, a Kronstadt-kupával díjazott versenyen szerepelt a csíkszeredai Real Dance Sportklub sporttáncosainak
egy csoportja. Péterfi Enikő tanítványai az élmezőnyben végeztek. A
kezdők szólótánc kategóriájában a 4–7 évesek között Lakatos Emma
második, Erőss Bernadett hetedik helyezést ért el, a 8–9 éveseknél pedig Kurkó Vivien első, Szőcs Szabina hetedik lett. A verseny-előkészítő
kategóriában a 10–11 éveseknél Erőss Boglárka és Fejér Magor kettős
Két táncban hetedik, Három táncban pedig hatodik helyezést ért el. A
Hobby kategóriában a 12–15 éveseknél a Silló Csenge–Szabó Tamás
páros hetedik helyen végzett.

• SPORTESEMÉNYEK A TELEVÍZIÓBAN
14.00 Labdarúgás, 1. Liga: Călărași–Astra (Digi 1, Telekom 1, Look Sport)
15.00 Biatlon, világkupa, Pokljuka (Eurosport 1)
15.00 Sznúker, Egyesült Királyság bajnoksága, York (Eurosport 2)
17.00 Férfi kézilabda, Nemzeti Liga: Dinamo–Nagybánya (TVR HD)
17.00 Labdarúgás, 1. Liga: Botoșani–Jászvásár (Digi 1, Telekom 1, Look Sport)
19.00 Női kosárlabda, Euroliga: Sopron–Dinamo Kurszk (M4 Sport)
20.00 Labdarúgás, 1. Liga: Chiajna–Craiova (Digi 1, Telekom 1, Look Sport)
21.45 Férfi kosárlabda, Euroliga: Olimpia Milan–Gran Canaria (Digi 4)
Női kézilabda, Európa-bajnokság, Franciaország
19.00 Dánia–Franciaország (TVR HD)
22.00 Svédország–Montenegró (TVR HD)

