
2020.  FEBRUÁR 5 . ,  SZERDA S P O R T 9#jégkorong  #Sapientia U23

• Négycsapatos nemzetközi jégkorongtornát 
rendeznek péntektől vasárnapig Csíkkarcfalván. 
Az EUHL Sekler Cup-on a házigazda Sapientia 
U23 csapata mellett egy cseh és két szlovák csa-
pat lép majd jégre.

D O B O S  L Á S Z L Ó

A szervező klub és a Székely-
földi Jégkorong Akadémia 
közleménye szerint „a szé-

kely jégkorong történetében először 
szlovák és cseh egyetemistacsapatok 
látogatnak Felcsíkra”. Az EUHL Sek-
ler Cup serleggel díjazott tornán elért 
eredmények beleszámítanak az Eu-
rópai Egyetemi Hoki Ligába, amely-
nek tagja a Sapientia együttese is.

Az idei szezon egyik nagy újdon-
sága volt a Székelyföldi Jégkorong 
Akadémia életében, hogy a Sapien-

tia-egyetemmel közösen alapított 
csapat már fennállásának második 
évében bemutatkozhatott az euró-
pai egyetemi hokis ligában, a Euro-
pean University Hockey League-ben 
(EUHL). A versenysorozat azokat 
az európai együtteseket tömöríti, 
amelyek a tengerentúli egyetemi 
sport mintájára képzelik el a hokis 
utánpótlásképzést. Del Pedrick és 
Antal István edzők székelyföldi ta-
nítványai már túl vannak egy szlo-
vákiai–csehországi–magyarországi 
túrán, ahol jó játékot mutatva biz-
tató eredményeket értek el. Győzni 
tudtak Trencsénben és a Hokiklub 
Budapest ellen, de szoros meccset 

játszottak a prágai Károly Egyetem 
legjobbjaival szemben is.

Február 7–9. között a Karcfalván 
zajló EUHL Sekler Cup-on a házigaz-
dán kívül az UK Praha (cseh), a Gla-
diators Trencin (szlovák) és az UKF 
Nitra (szlovák) vesz részt, közülük 
kerül ki a háromnapos torna aranyér-
mese, de az itt összegyűjtött pontok az 
összesített bajnoki tabellán is komoly 
átrendeződésekhez vezethetnek.

Mit mond a szakember?

Antal István, a Sapientia U23 edzője 
összefoglalta, hogy milyen szak-
mai várakozások előzik meg a se-
regszemlét. „Más hokikultúrából 
érkező csapatokkal állunk szembe. 
Nyilván nem lesznek idegenek, hi-
szen a székelyföldi szurkolók láttak 
már cseh vagy szlovák játékosokat, 
viszont ez a torna azért lesz fontos, 
mert felmérhetjük, milyen szinten 
vagyunk hozzájuk képest, miben 

különbözik a játékstílusunk. Egye-
temi csapatról lévén szó fi zikálisan 
jóval közelebb állnak hozzánk, 
mint például a román bajnokság 
mezőnye. Ez lényeges különbség, 
de hozzá kell tenni, hogy közülük 
is jó néhányan szerepelnek hétről 
hétre a felnőttek között. Ugyanúgy 
készültünk erre a bajnokságra is, 
mint minden más meccsre. Úgy me-
gyünk majd ki minden alkalommal, 
hogy győzni, fejlődni, javulni sze-
retnénk” – nyilatkozta Antal István.

Három nap, hat mérkőzés

Az EUHL-es hétvége során mindhá-
rom nap két-két mérkőzést tekint-
hetnek meg Csíkkarcfalván a ho-
kibarátok, délután a vendégcsapatok 
találkozóira, este pedig a hazai érde-
keltségű meccsekre kerül sor. Íme, a 
program. Péntek: 15 órától Gladiators 
Trencin–UKF Nitra, 18.20-tól megnyi-
tó ünnepség, 18.30-tól Sapientia U23–

UK Praha. Szombat: 15 órától Praha–
Nitra, 18 órától Sapientia–Trencin. 
Vasárnap:  15 órától Praha–Trencin, 
18 órától Sapientia–Nitra.

A torna minden mérkőzésére érvé-
nyes bérlet 30 lejbe kerül. A kétmecs-
cses napijegy ára 15 lej, az egyetlen 
találkozóra érvényes belépőé pedig 
10 lej. A gyerekeknek 5 lejes belépőt 
kell váltani, sapientiás diákigazol-
vánnyal pedig a belépés ingyenes.

J armo Tolvanen szövetségi kapitány 
véglegesítette a nottinghami olim-

piai selejtezőtornára utazó magyar 
férfi  jégkorong-válogatott keretét. A 
viadalra három kapus, hét hátvéd és 13 
csatár kapott meghívót, Kornakker Dá-
niel, Kiss Dániel és Szita Donát került 
be a névsorba az eredetileg megneve-
zetthez képest.

A magyar válogatott kerete : ka-
pusok – Rajna Miklós (DVTK), Arany 
Gergely (FTC), Kornakker Dániel (Fe-
hérvár), hátvédek – Stipsicz Bence 
és Szabó Bence (Fehérvár), Szirányi 
Bence (DVTK), Garát Zsombor, Pozs-
gai Tamás és Macaulay Scott (MAC), 
Kiss Dániel (DVTK), csatárok – Tóth 
Richárd (FTC), Hári János (Salzburg), 

Sarauer Andrew, Erdély Csanád, 
Szita Donát és Kóger Dániel (Fehér-
vár), Sofron István és Terbócs István 
(MAC), Galanisz Nikandrosz (DVTK), 
Nagy Gergő (FTC), Benk András 
(UTE), Csányi Karol (Nitra), Papp 
Kristóf (Des Moines Buccaneers). A 
magyar együttes csütörtökön az ész-
tekkel találkozik. (D. L.)

Síoktatókat képeznek a Hargitán
A Román Sí- és Biatlon Szövetség (FRSB) sí-, illetve hódeszka (snow-
board) oktatók számára szervez képzést február 10–19. között Hargita-
fürdőn. A feliratkozáshoz a személyi okiratok (születési bizonyítvány, 
személyazonossági), illetve az érettségiről vagy felsőfokú végzettség-
ről szóló diploma másolata szükséges. Eredetiben az orvosi bizonyít-
ványt és a priuszt (büntetlenségi bizonyítvány, Cazier judiciar) kell 
benyújtani a szervezőknek. A székelyföldi jelentkezők a 0742-659192-
es telefonszámon kérhetnek bővebb információkat. Feliratkozási 
határidő: február 8-a.

Új ellenfelet kaptak a magyar lányok
Kína helyett Kazahsztán lesz a magyar női kézilabda-válogatott első 
ellenfele a Győrben rendezendő márciusi olimpiai selejtezőtornán. 
A nemzetközi szövetség (IHF) arról értesítette a magyar szövetséget 
(MKSZ), hogy Kína nem vállalja a részvételt, helyette az ázsiai olimpiai 
selejtező harmadik helyezettje, Kazahsztán szerepel – Oroszország 
és Szerbia mellett – a magyar válogatott csoportjában. A Koreai NDK 
csapata után a kínai a második válogatott, amely visszalépett a selej-
tezőtől. Az olimpiai selejtezők csoportbeosztása. 1. csoport (rendező: 
Spanyolország): Spanyolország, Svédország, Szenegál, Argentína. 
2. csoport (rendező: Magyarország, Győr): Oroszország, Szerbia, Ka-
zahsztán, Magyarország. 3. csoport (rendező: Montenegró): Norvégia, 
Montenegró, Románia, Hongkong.

• RÖVIDEN 

Nemzetközi tornára készül Karcfalva
Cseh és szlovák hokicsapatok érkeznek Székelyföldre

Három csere a nottinghami keretben

A fiatal székely jégkorongozók a román felnőtt bajnokságban edződnek   ▴  FOTÓ: SORIN PANĂ

Az EUHL keleti 
csoportjának összetétele 

UMB Hockey Team Banska Bystri-
ca (Besztercebánya, szlovák), 
Gladiators Trencin (Trencsén, 
szlovák), Uni-Ice Hockey Ostrava 
(cseh), UK Praha (cseh), UHC Par-
dubice (cseh), Diplomats Press-
burg (szlovák), UKF Nitra (Nyitra, 
szlovák), UTB Zlín (cseh), Hokiklub 
Budapest és Sapientia U23.

L ejárt a benevezési határidő a 23. 
Udvarhely körzeti teremlabda-

rúgó-tornára. Összesen huszonnyolc 
klub jelezte indulási szándékát. A 
teremtorna csoportjainak sorsolása 
február 6-án, csütörtökön 18 órától 
lesz a városi sportcsarnokban. A 
nagy népszerűségnek örvendő sport-
eseményen az Udvarhely körzeti baj-
nokságban szereplő 4., 5. és 6. ligás 

együttesek vehetnek részt, február 
14–16-án rendezik.

A benevezett csapatok:  Bögöz 
SE, Agyagfalvi Lendület SK, Székely-
keresztúri Egyesülés, Korondi Ifj ú-
ság, Malomfalvi Ifj úság, Bogárfalvi 
Gordon, Székelyudvarhelyi Sporting, 
Máréfalvi Medvenyelv, Zetelaki Fe-
nyő SK, Zetelaki Fenyő SK II., Farkas-
laka SE, Székelyudvarhelyi Golimpi-

ákosz, Farcád SE, Nagygalambfalva 
SE, Oklándi Rika, Felsőboldogfalvi 
FTK, Zeteváralja SE, Homoródalmá-
si Homoród, Kápolnás 2008, Lövétei 
Egyesülés, Székelyudvarhelyi Roseal 
SK, Székelyvarsági Tartód, Szentegy-
házi Vasas, Szentléleki Nyikó, Homo-
ródszentmártoni Reménység, Szent-
ábrahámi Andycom, Parajdi SK, 
Kissolymosi Sólyom. (Józsa Csongor)

Kisorsolják a körzeti focitorna csoportjait




