
Az előző szezonban a Debreceni 
EAC állta útját a gyergyóiak 
menetelésének. A piros-fehérek most 
erősebben vágnak neki az új idénynek
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A 2018–2019-es szezonnak 
úgy vágott neki a GYHK, 
hogy Erste Liga-tapaszta-

latok nélküli, vékonyka kerethez 
hoztak olyan nagy nevű légiósokat, 
akikhez hasonló addig még nem 
játszott Gyergyószentmiklóson. Az 
akkori cél a tapasztalatszerzés és a 
rájátszásba jutás volt, ez teljesült is. 
A tanulóév után azonban már na-
gyobb elvárásaik vannak magukkal 
szemben a gyergyóiaknak, a ráját-
szás elérésénél többet akarnak.

Egyelőre nem ismert sem a romá-
niai bajnokság, sem az Erste Liga 

2019–2020-as idényének program-
ja, de tudható, hogy legalább száz 
meccs vár a piros-fehérekre. Ez egy 
olyan megterhelés, amelyet lehetet-
len volna teljesíteni nagyon komoly 
alapozás nélkül.

A játékosoknak kevés idejük volt 
lazítani a múlt szezon zárása óta, 
már májusban intenzíven dolgoztak 
a számukra egyénileg kidolgozott 
edzésprogramok alapján. A korábbi 
edző, Mikael Tisell ugyan családi 
okokra hivatkozva nem vállalta a 
folytatást, de az ő tervei szerint vág-

tak neki a felkészülésnek Gógáék, és 
az elvégzett munka eredményeinek 
felmérése is az ő felügyelete alatt 
történt. Tisell továbbra is meghatá-
rozó szerepet vállal a GYHK életé-
ben, az ő ajánlásával érkezett az új 
edző, Leif Strömberg is, aki a svéd 
élvonalban és a másodosztályban 
szerzett sokéves tapasztalatot hoz 
Gyergyószentmiklósra. Strömberg 
Érden kezdi el a jeges edzések so-
rozatát a csapattal, ott edzőtáboro-
zik a GYHK július 29-étől egy hétig, 
majd hazai jégen folytatódik a mun-

ka. Érden csatlakoznak a kerethez a 
légiósok is.

Öt-hat felkészülési mérkőzés 
várható

A múlt szezon óta alaposan beerősí-
tettek a gyergyóiak. Hazai játékosa-
ikkal továbbra is érvényesek a szer-
ződéseik, és megtartották két legjobb 
légiós csatárukat, Pavel Vorobjevet 
és Dmitrij Pesztunovot, valamint 
a hátvéd Igor Bobceket. Míg tavaly 
nyáron az oroszországi hokiiskola 

volt az uralkodó a GYHK öltözőjében, 
ez most nemzetközibb lesz. Az újon-
nan érkezők közül ketten kanadaiak, 
Jordon Cooke kapus és a brassóiak 
korábbi gólgyárosa, Jereme Tendler, 
Andreas Valdix pedig svéd. Albert 
Zagidullin leigazolásának köszönhe-
tően az orosz vonal sem szakad meg 
teljesen. Már román állampolgárként 
jön az amerikai Phil Bushbacher és 
egy másik orosz, Timur Raszulov. 
A hazai keret pedig Florin Creangă, 
Antal Zsombor és Csiki Zoltán szer-
ződtetésével bővül.

A Gyergyói Hoki Klub az Erste 
Liga, illetve a romániai bajnokság 
rajtja előtt legalább négy edzőmér-
kőzést játszik. Az elsőt a szlovákiai 
második ligában szereplő HK Le-
vice, vagyis Léva vendégeként vívja 
augusztus 3-án – közölte a gyergyói-
ak menedzsere, Bereczky Szilárd. 
A felkészülés fontos állomása lesz 
az augusztus 30. és szeptember 1. 
között zajló Gyilkos-tó Kupa, ahol 
a Bukaresti Steaua, a Csíkszeredai 
Sportklub és a Fehérvári Titánok 
lesznek a GYHK vendégei.

Várhatóan a kupa előtt és azt kö-
vetően is lesz még pár edzőmeccs, de 
ezek programja még nem végleges.

Legalább száz meccsük lehet
Egy hét múlva Érden indul a jeges felkészülés
• Hétfőtől újrakezdik 
az erőnléti tréninge-
zést a Gyergyói Hoki 
Klub játékosai, hogy 
egy hét száraz edzés 
után már jégen folytas-
sák a felkészülést a kö-
zelgő jégkorongidény-
re. Várhatóan ismét 
legalább százmeccses 
idény vár rájuk, és már 
nem lennének elége-
dettek a tavalyi ered-
ményekkel.

K önnyed játékkal sima győzelmet 
aratott a Kolozsvári CFR a lab-

darúgó 1. Liga 2. fordulójában, szom-
baton este a bajnokság újoncánál, 
az Academica Clinceni vendégeként 
nyert 4–1-re. A CFR a hazai, Jászvá-
sár elleni döntetlent követően tudott 
nyerni, és feljött a táblázat 3. helyére. 
Szerdán hazai pályán játszik a CFR, 
a Bajnokok Ligája selejtezőjének 
második fordulójában a Maccabi Tel 
Aviv csapatát fogadja, míg szomba-

ton a Bukaresti Dinamo lesz az ellen-
fél a Fellegváron.

Az új idény első hazai mérkőzésé-
re készül a Sepsiszentgyörgyi Sepsi 
OSK. A piros-fehérek ma este 9 órakor 
az FCSB csapatát fogadják, és aho-
gyan László Csaba vezetőedző fogal-
mazott, élni akarnak az esélytelenek 
esélyével, nem feltartott kézzel lépnek 
majd pályára a nyilvánvalóan jobb 
játékerőt képviselő fővárosi együttes 
ellen. Az összecsapást a Digi Sport 1, 

a Telekom Sport 1 és a Lookplus televí-
ziós csatorna élőben közvetíti.

Labdarúgó 1. Liga, 2. forduló: 
Academica Clinceni–Kolozsvári CFR 
1–4 (0–3), Nagyszebeni Hermann-
stadt–Medgyesi Gaz Metan 0–2 (0–0), 
Chindia Târgoviște–FC Viitorul 0–1 
(0–0), FC Botoșani–FC Voluntari 4–1 
(2–1). A Jászvásári Poli–Astra és a 
Dinamo–Craiova mérkőzés lapzárta 
után ért véget, a Sepsi OSK–FCSB mér-
kőzést ma este 9 órától rendezik.

Nem okozott gondot az újonc a címvédő CFR-nek
UTAZZON VELÜNK
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Nyaralás Bulgáriában – Aranyhomok

All-inclusive ellátás

Nyaralás Görögországban – Kréta

7 éjszaka szállás/All-Inclusive ellátással/

Nyaralás a román tenegrparton

Nyaralás Törökországaban – Side
 

Irodánkban foglalhatók buszjegyek

H I R D E T É S

A magyar sportolók egy arany- és 
egy ezüst-, Románia képvise-

lői pedig egy bronzérmet nyertek 
a budapesti olimpiai kvalifi kációs 
vívó-világbajnokság egyéni verse-
nyein. Románia dobogós helyezése 
a kardvívó Bianca Pascu nevéhez 
fűződik, míg a magyar csapatból a 
párbajtőröző Siklósi Gergely világ-
bajnok lett, a kardozó Szatmári And-
rás pedig ezüstérmes.

A magyar szakvezetés elégedett 
az egyéni versenyeken elért eredmé-

nyekkel, a románok azonban többet 
vártak a párbajtőröző Ana Maria 
Popescutól, aki csak a 9. helyen vég-
zett. „Aki az utóbbi világversenye-
ken Popescut legyőzte, rendszerint 
végül érmes lett. Így történt most 
Budapesten is” – mondta el a Szé-
kelyhonnak Kuki Péter, aki román 
színekben férfi  tőr egyéniben kétsze-
res ifj úsági világbajnok volt az 1970-
es években, jelenleg a Nemzetközi 
Vívószövetség (FIE) képviselőjeként 
van jelen Budapesten.

A BOK Csarnokban zajló világ-
bajnokság minden idők egyik leg-
nagyobb vívóeseménye, a szervezők 
közlése szerint 118 ország 1071 ver-
senyzője lépett pástra. Vannak vívók 
például Indiából, Arubából, Makaó-
ból, Botswanából, Maliból, Nicara-
guából, a Dominikai Közösségből, 
Bruneiből, Ecuadorból, a Virgin-szi-
getekről, Kamerunból és Togóból is. 
Tegnap este elkezdődtek a csapatver-
senyek, a vébé holnap, kedden este 
zárul. (Dobos László)

Magyar és román érem a vívóvébén




