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S zakács Szabolcs is piros-fehérben 
folytatja pályafutását – jelentette 

be hétfőn szokásos játékos-bemutató 
közleményében a Gyergyói Hoki Klub. 
Szakács az Erste Liga egyik legkivá-
lóbb kapusa, Jordon Cooke mellett a 
Gyergyói HK második kapuvédője. 
„Mester” – ahogy a szurkolók szólít-
ják – amióta csak korcsolyát húzott 
a lábára, csakis gyergyói színeket vi-

selt: gyerekként Gyergyóalfalu jegén 
tette meg az első lépéseket, majd jött 
a Gyergyószentmiklósi ISK, a Progym 
és a Gyergyói Hoki Klub.

„Szakács Szabolcs az az ember, 
aki mindig készen áll, amikor szük-
sége van rá a csapatnak. Amikor 
pedig megkapja a lehetőséget, min-
dig kihozza magából a maximumot, 
akár az első perctől kell védenie, 

akár a mérkőzés közben kell beáll-
nia a ketrec elé, valamilyen előre 
nem tervezett ok miatt” – olvasható 
a gyergyószentmiklósi jégkorongcsa-
pat Facebook-oldalán.

Szakács Szabolccsal a gyergyóiak 
keretének ismertetett névsora hu-
szonkét fősre bővült, két kapus, ki-
lenc hátvéd és tizenegy támadó neve 
vált eddig ismertté. (Gergely Imre)

Finn edző irányítja a Fehérvári Titánokat
A finn Kasper Vuorinent nevezték ki vezetőedzőnek a jégkorong Erste 
Ligában szereplő Fehérvári Titánok csapatánál. A klub honlapjának 
beszámolója szerint a játékoséveit Finnországban töltő tréner aktív 
pályafutását 2007-ben fejezte be, ezt követően utánpótláscsapatokat 
irányított, legutóbb pedig a svéd Mora IK felnőtt csapatának segéd-
edzője volt. Felnőtt együttesnél vezetőedzőként először dolgozik majd. 
„A Titánok élére olyan edzőt kerestünk, aki motivált és jártas a fiatal 
játékosok fejlesztésében. Az út marad a régi, a csapat lényege eddig is 
az volt, hogy a fiatalokat egyre közelebb hozhassuk az osztrák ligában 
szereplő együtteshez” – jelentette ki Szélig Viktor, a Fehérvár AV19 SC 
igazgatója, aki hozzátette: Kasper Vuorinen segítője Arany Máté lesz.

Tíz fertőzött a váci női kézilabdacsapatnál
Tíz játékosnak is pozitív lett a koronavírustesztje a női kézilabda NB 
I-ben szereplő Váci NKSE csapatánál. A klub keddi közleménye szerint 
a gárda május 25-én kezdte újra az edzéseket a pandémia okozta 
leállás után, az egyesület minden ajánlást és tanácsot betartva heti két 
alkalommal vérteszteket végzett, ami korábban mindenkinél negatív 
lett. A közlemény szerint ugyanakkor múlt héten több játékosnál is 
jelentkeztek a tünetek – íz- és szagérzékelés-vesztés –, ezt követően 
PCR-tesztet végeztek a csapat tagjainál, és tíz kézilabdázónak is pozi-
tív lett az eredménye.  A pozitív teszteredményt kapott játékosok telje-
sen tünetmentesek, de a szabályok szerint rájuk két hét karantén vár, 
ezért leghamarabb július 20-án kezdheti újra a csapat a közös munkát. 
Az újrakezdést újabb PCR-tesztek, valamint terheléses és kardiológiai 
vizsgálatok előzik majd meg.
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Hazai kapussal hosszabbított a GYHK

Ú gynevezett B tervvel is készül a 
norvég és a dán szervezőbizott-

ság a decemberi női kézilabda-Eu-
rópa-bajnokságra. Amennyiben a 
koronavírus szorítása nem engedne 
annyit, elképzelhető, hogy mindösz-
sze egy városban rendeznének mér-
kőzéseket.

A tervek szerint Norvégiában 
mindössze tíz válogatott teszi majd 
tiszteletét, a magyarok C és a ro-
mánok D csoportjának négy-négy 

csapata, illetve az oslói végjátékra 
hozzájuk csatlakozik majd a másik 
ág két legjobbja. Múlt pénteken az 
Európai Kézilabda-szövetség ülésén 
– ahol döntöttek a női Bajnokok Ligá-
ja négyes döntőjének törléséről – azt 
is megvitatták, hogy a járvány miatt 
több tervnek is kell lennie.

Erik Langerud, a norvégok főtit-
kára elismerte, az egyik forgatókönyv 
szerint elképzelhető az is, hogy a 
meccsek csak Trondheimben, Stavan-

gerben vagy Oslóban lennének. Hogy 
melyik városban lennének a legjob-
bak a feltételek, csak később derülhet 
ki. Amennyiben a helyzet úgy kívánja, 
a nézőszámot is redukálják, de a nor-
vég szervezők remélik, hogy legalább 
kétszáz néző ott lehet a mérkőzéseken.

Dániában Herningben és Frede-
rikshavnban rendeznek meccseket 
az eredeti tervek szerint, de vész-
helyzet esetén valószínűleg ott is 
csak az egyik város lenne házigazda.

Van vészforgatókönyv a női kézilabda-Eb-re

• Három és fél hónap szünet után, bizonyos feltételek mellett újra végez-
hetnek edzéseket a sportiskolákhoz és a sporttagozatos tanügyi intézmé-
nyekhez leigazolt fiatalok. Egyelőre csak a szabadtéri edzések engedélye-
zettek, a kontaktsportokban érdekelt fiatalok csak erőnléti gyakorlatokat 
végezhetnek.

D O B O S  L Á S Z L Ó

A z eddigi korlátozások felol-
dásáról szóló átiratot tegnap 
kapták meg az érintett klu-

bok és iskolák, a határozat a hétfő es-
ti, Ionuţ Stroe sportminiszter és Mo-
nica Anisie tanügyminiszter közötti 
tárgyalások eredményeként született 
meg. Megkerestük a három Hargita 
megyei sportiskola vezetőit.

Bartus Attila, a Székelyudvar-
helyi ISK igazgatója: „Ideje volt, 
hogy megszülessen ez a döntés, 
nagyon rég vártuk, a gyerekek pe-
dig igényelték, kérték azt, hogy újra 
együtt végezhessük az edzéseket. 
Korábban a sportminiszter és az 
egészségügyi miniszter egyeztetett, 
de akkor hiányzott a tanügyminisz-
ter. Most a sportiskolákért felelős 
tanügyminiszter is leült tárgyalni 
a sportminiszterrel. A rendelet sze-
rint a kezdők még nem járhatnak 
edzésre, csak a haladó és a minőségi 
csoportokkal indíthatjuk el a közös 
felkészülést, kihangsúlyozták, hogy 
azokat a sportágakat helyezzük elő-

térbe, amelyeknek júliusban vagy 
augusztusban vannak országos 
bajnokságaik. A gyerekek eddig is 
egyénileg készültek, a mi esetünk-
ben az atléták, az asztaliteniszezők 
és a sakkozók vannak most jobb 
helyzetben, mert ezekben a sportá-
gakban gazdag a nyári sportnaptár. 
Gondolom, ha megengedték, hogy 
végezzünk edzéseket, kapunk is 

annyi pénzt, hogy elutazhassunk a 
versenyekre. A Székelyudvarhelyi 
ISK-nál nyolc sportágban 508 beis-
kolázott gyerek jár rendszeresen 
edzésekre.”

Sipos Lóránt, a Székelyudvar-
helyi ISK aligazgatója, kézilabda-
szakos edző: „Kézilabdában csak 
erőnléti edzéseket lehet tartani, a 
labdás edzések és a specifi kus fog-

lalkozások egyelőre tiltva vannak. 
Hasonló a birkózók helyzete, ők sem 
léphetnek egyelőre szőnyegre, csak 
erőnléti gyakorlatokat végezhetnek. 
Minden sportág esetében a szakszö-
vetségekre van bízva a részletekbe 
kibontott útmutatás, mit szabad és 
mit nem, de ezek az irányelvek még 
nem érkeztek meg a klubokhoz.”

Márton Simon, a Csíkszeredai 
ISK igazgatója: „Végre egy jó dön-
tés, amelyet nagyon vártunk. En-
gedhették volna szabadabbra is az 
edzéseket, szerintem a gyerekeknek 
nagyon fontosak a rendszeres, szak-
felügyelettel zajló foglalkozások. A 
mi iskolánknál az alpesi sí, a csel-
gáncs, a műkorcsolya, a gyorskor-

csolya és short-track, a sífutás, a bi-
atlon és a jégkorong szakosztályok 
keretében 580 gyerekkel foglalko-
zunk, a mostani feloldás után több 
mint háromszázan járhatnak újra 
edzésekre. A cselgáncs esetében 
vannak a legnagyobb megszorítá-
sok, hiszen egyelőre nem végezhet-
nek gyakorlatokat a tatamin, tilos a 
harc. A hokisok és a többi téli sport-
ág képviselői ebben az időszakban 
amúgy is az alapozást végezték. 
Sajnálom, hogy a kezdőknek egye-
lőre tilos edzésre járni, hiszen most 
vakáció van, sok a gyerekek szabad-
ideje, minden sportágban tudnánk 
az alapokkal foglalkozni.”

Jánosi Béla, a Gyergyószentmik-
lósi ISK igazgatója: „Örvendünk a 
döntésnek, jó ez a feloldás. A mi ese-
tünkben, ahol a téli sportok vannak 
túlsúlyban, a hokisok és a sízők a 
nyári alapozást végzik. Több spor-
tolónk érdekelt volt a kis- és a nagy 
érettségin, most már ők is rendszere-
sen járhatnak edzésekre. Szabadabb 
edzéseket végezhetnek a teniszezők 
és a kosárlabdázók, utóbbiak viszont 
csak szigorú szabályokat betartva 
mehetnek be a terembe, de esetük-
ben nem lehet csapatjáték, mindenki 
külön labdával, a megfelelő négyzet-
métereket betartva gyakorolhat. Sok 
verseny elmaradt, több sportágban 
9–10 hónapig nem volt, illetve nem 
lesz verseny. A gyerekek készülnek, 
de nincs hol megméretkezniük. A 
Gyergyószentmiklósi ISK-nak jelen-
leg 328 leigazolt fi atal sportolója van, 
de edzésekre sokkal többen járnak. 
Abban a szerencsés helyzetben va-
gyunk, hogy a környékbeli gyerekek 
fogékonyak a sportra, a minőségi 
csoportokba történő válogatás pedig 
hosszú időn át tart.”

Zöld út a sportiskolásoknak
Újra tarthatnak közös edzéseket az utánpótlás-nevelésben érdekelt klubok

Nincs meg a fogás. A kontaktsportosok, 
köztük a birkózók is csak erőnléti 
edzéseken vehetnek részt
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