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• Öt hónapja kezdte el a 
ráhangolást a férfi kézi-
labda A osztály rajtjára a 
Székelyudvarhelyi Szejke 
SK. Szeptemberi indu-
lással számoltak, ezzel 
szemben a másodosztály 
első teremtornája ezen 
a hétvégén lesz. A szé-
kelyföldiek tavaly feljutó 
helyen voltak, egy újabb 
idényt nem húznának le 
ezen a színtéren.

JÓZSA CSONGOR

N ovember második felében 
indul a férfi  kézilabda A 
osztály, a szakszövetség 

augusztus végéig várta a beneve-
zéseket, aztán sokáig kivárt, hogy 
közzétegye a mezőnyt és a verseny-
kiírást. Végül a huszonnégy klubot 
három nyolcas csoportba sorolta be, 
a megmérettetés buborékrendszer-
ben zajlik. Előreláthatóan négy torna 
lesz, mindegyiken három vagy négy 
fordulót tudnak le a felek.

A Székelyudvarhelyi Szejke SK a C 
jelű csoportban kapott helyet, erdélyi 
klubokkal mérkőzik meg. A székely-
földieknek ez lesz a harmadik idényük 
a másodosztályban. Bár tavaly a klub-
vezetőség a feljutást tűzte ki célul, az 
utolsó pillanatban visszaléptek, azaz 
nem neveztek a feljutási tornára. A 
nyári szünetben kisebb változáson 
ment át a klub a vezetőség, a szakmai 
stáb és a játékoskeretet illetően.

Sipos Lóránt, a Szejke SK edzője 
megkeresésünkre elmondta, a jelen-
legi állapotok szerint a legfontosabb 
az, hogy végre játszhatnak: „Hosszú 
időszakon vagyunk túl, mi a munkát 
elvégeztük, ezúttal bizonyítani sze-
retnénk az eredményekkel. Szerdán 
megyünk a koronavírus-tesztelésre, 
ennek eredményei az egyik ellenlá-
basunk, hiszen ez meghatározhatja, 
hogy milyen kerettel utazunk el vagy 

egyáltalán ott lehetünk-e a tordai 
tornán. A csapat képes elérni, hogy 
ott legyen a feljutásért küzdők me-
zőnyében. Az élvonalbeli szereplés 
jogának megszerzése nem a kimon-
dott, hivatalos célkitűzésünk, de 
még egy újabb évet ezzel a csapattal 
nem töltenénk a másodosztályban.”

Hozzátette, anyagi szempontból 
viszonylag rendben van a klub, ti-
zenhárom felnőtt kézilabdázó mel-

lett kilenc ifi  alkotja a bő keretet. A 
csoport erőviszonyainak tekinteté-
ben az Udvarhely–Kolozsvár–Se-
gesvár trió várható az alapszakasz 
dobogójára.

Ami a bajnokság lebonyolítá-
sát illeti, négy teremtorna lesz, így 
minden gárdával kétszer játszanak. 
A három nyolccsapatos csoportból 
az első két helyezett, valamint a két 
legjobb harmadik jut tovább a felju-
tási tornára. Itt előbb egy kieséses 
első forduló lesz, a négy állva maradt 
együttes pedig eldönti a két feljutó és 
a két selejtezőre jogosult kilétét.

A 28 éves kanadai Joe Basaraba a 
Gyergyói Hoki Klub új játékosa. 

A jobbkezes támadó érkezését ked-
den jelentették be a gyergyóiak hiva-
talos Facebook-oldalukon. A közle-
ményből kiderül, hogy Basaraba az 
előző szezonban az észak-amerikai 
ECHL ligában az Idaho Steelheads 
együttesében hokizott, majd Po-
zsonyban, a Slovan Bratislava jégko-
rongozójaként szerepelt. A bajnokság 
félbeszakadásáig 17 mérkőzésen 18 
pontot ért el a szlovákiai élvonalban. 

Korábbi karrierje során a legtöbb 
időt az ECHL-ben szereplő csapa-
toknál töltötte, ahol 275 meccsen 172 
pont a mérlege. 22 mérkőzés erejéig 
az AHL-es San Antonio Rampage 
mezét is viselhette. Basaraba a 2018–
2019-es szezonban próbálta ki magát 
először Európában, a brit ligában a 
Fife Flyers színeiben 59 meccsen 47 
pontot termelt. 

Basaraba csatlakozásával a GYHK 
légiós különítménye ismét nyolc főre 
bővült, Jordon Cooke kapus előtt Igor 

Bobcek, Marek Troncinsky és Matic 
Podlipnik hátvédek játszhatnak, elöl 
pedig Shawn St-Amant, Tero Koski-
ranta és Eric Pance csatárokra szá-
míthat a Szilassy Zoltán–Góga Attila 
edzőpáros, természetesen a románi-
ai állampolgársággal rendelkező já-
tékosok mellett. 

A gyergyóiak legközelebb pénte-
ken 18.30-kor lépnek jégre, amikor a 
Dunaújvárosi Acélbikákat fogadják 
Erste Liga-mérkőzésen.

Gergely Imre

Elhunyt dr. Kinda László
Székelyudvarhely sportéletének 
megkerülhetetlen alakja hunyt 
el szombat este a lókodi öregott-
honban.
Dr. Kinda László kézilabdázóként, 
edzőként, sportorvosként és tele-
víziósként is évtizedekig szerepet 
vállalt a város sportéletében. 
Tősgyökeres udvarhelyi család-
jában is többen voltak sportolók, 
édesapja, Kinda József az UMT ka-
pusaként volt ismert, nagybátyja, 
Tibor szintén futball, kézilabda- és 
jégkorongkapus volt.
Kinda László diákkorában szintén 
kapusként országos ifjúsági 
bajnok volt, 1957-ben a gimnázium 
csapatával Petrozsényben nyerték 
meg a kiírást.
A fogorvosi egyetem elvégzése 
alatt Marosvásárhelyen kézilab-

dázott, hazatérése után, 1966-ban 
az Akarat női kézilabdacsapatának 
edzője lett – előbb 1972-ig, majd 
1977 és 1980 között volt a csapat 
szakirányítója.

A fogorvosi munka mellett dolgo-
zott sportorvosként, a rendszer-
váltás után közéleti szerepet is 
vállalt a RMDSZ-ben, volt helyi 
elnök, polgármesterjelölt, megyei 
tanácsos, illetve az Egészségbizto-
sítási Pénztár alelnöke.
Évekig vezette az UTV és a Digital 
3 Televízió sportműsorait, sokszor 
volt műsorvezető és eredményközlő 
különböző sportrendezvényeken, il-
letve rendszeresen közreműködött 
a városról szóló dokumentumfil-
mekben, kiállításokon, cikkekben.
Temetése november 18-án, szerdán 
délután 3 órakor lesz a reformá-
tus egyház szertartása szerint, a 
Szent Miklós-hegyi ravatalozóból 
a helyi temetőbe.
Isten nyugtassa!

Katona Zoltán

(1941. június 9. – 2020. november 18.)

Utolérte a koronavírus a Sportklubot
A Csíkszeredai Sportklub jégkorongcsapatánál a játékosok több mint 
felének pozitív lett a koronavírustesztje, ezért elmarad a péntek esti, 
Fehérvári Titánok elleni Erste ligás mérkőzés. „A teljes edzői stáb és 
újabb 13 játékos csatlakozott a fertőzöttek listájához, így sajnos, ha-
lasztást kellett kérnünk a hétvégére tervezett Székesfehérvári Titánok 
elleni mérkőzésre, nincs elég hadra fogható játékosunk. A tesztelést 8 
nap múlva megismételjük, reméljük az eredmények negatívak lesznek. 
A játékosok és a stáb állapota jó, eddig nincs különösebb probléma. 
Nagyon vártuk már a hazai mérkőzéseket, de ez a szezon ilyen lesz. A 
fertőzötteknek mielőbbi kilábalást, szurkolóinknak és minden hokisze-
retőnek egészséget kívánunk. Most ez a legfontosabb” – olvasható a 
Sportklub közleményében. A tervek szerint pénteken Erdélyben folyta-
tódik az Erste Liga alapszakasza, az eredeti programban Csíkszeredai 
Sportklub–Fehérvári Titánok, Brassói Corona–Ferencváros és Gyergyói 
HK–Dunaújvárosi Acélbikák összecsapások szerepeltek, a csíki talál-
kozó azonban elmarad.

Djokovics könnyed győzelemmel kezdett
A világelső szerb Novak Djokovics 6:3, 6:2-re legyőzte az argentin Diego 
Schwartzmant a londoni tenisz ATP-világbajnokság csoportkörének első 
fordulójában. A Tokio csoport másik mérkőzésén: Danyiil Medvegyev 
(orosz, 4.)–Alexander Zverev (német, 5.) 6:3, 6:4. A London csoportban 
Rafael Nadal (spanyol, 2.), Dominic Thiem (osztrák, 3.), Sztefanosz Ci-
cipasz (görög, 6.) és Andrej Rubljov (orosz, 7.) harcol a továbbjutásáért. 

Lehet jelentkezni hivatásos síoktatónak
A Román Sí- és Biatlon Szövetség (FRSB) sí-, illetve hódeszka (snow-
board) oktatók számára szervez képzést Hargitafürdőn 2020 végén, 
illetve 2021 elején. A feliratkozáshoz a személyi okiratok (születési bi-
zonyítvány, személyazonossági), illetve az érettségiről vagy felsőfokú 
végzettségről szóló diploma másolata szükséges. Eredetiben az orvosi 
bizonyítványt és a priuszt (büntetlenségi bizonyítvány, cazier judiciar) 
kell benyújtani a szervezőknek. A székelyföldi jelentkezők a 0766–235 
857-es és a 0721–978 687-es telefonszámon kérhetnek bővebb 
információkat. Feliratkozási határidő: december 4. – tudtuk meg Péter 
Árpádtól, a Csíkszeredai ISK aligazgatójától.
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Kanadai támadó érkezett a GYHK-hoz

Meccset játszhatnak a kézilabdázók
Indul a pontszerzés a másodosztályban

Férfi kézilabda 
A osztály, C csoport 

Segesvári VSK, Székelyudvar-
helyi Szejke SK, Temesvári CSU 
Poli, Tordai Potaissa II., Kolozs-
vári Universitatea, Nagyváradi 
VSK, Temesvári CNOPJ (Olimpiai 
Központ), Nagybányai Minaur 
Akadémia.
A Szejke SK mérkőzései az első, 
tordai teremtornán: pénteken 19 
óra 45 perctől a Tordai Potaissa 
II-vel, szombaton 16.30-tól a Ko-
lozsvári U-val, vasárnap 12.10-től 
a Temesvári POli CSU-val.

Edzések sorozatán vannak túl, kezdődik a bajnokság   ▴  F O T Ó :  B E L I C Z A Y  L Á S Z L Ó




