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A SZEJKE SK
KIEMELT TÁMOGATÓI:

H I R D E T É S

• Saját utánpótlás-ne-
velő központot hoz 
létre a Gyergyói Hoki 
Klub Gyergyószentmik-
lóson. A klub a három 
éve zajló építkezés 
újabb fontos lépcsőfo-
kának tekinti ezt.

SZÉKELY SPORT-ÖSSZEÁLLÍTÁS

A gyergyószentmiklósi felnőtt 
csapatot visszahelyezték az 
Erste Liga világába, és az-

óta kiépítették azt a stabil hátteret, 
amely a hosszú távú sikeres tevé-
kenység biztosítéka. Most a jövőt 
kell komoly szakmai alapokra he-
lyezniük – olvasható a klub honlap-
ján megjelent közleményben. Mint 
kifejtik, a szurkolókhoz hasonlóan 
azt szeretnék, ha Gyergyószéken 
született, ott felnőtt, gyergyói szívű 
játékosokra épülne a csapat, de ez 
csak hosszú távú cél lehet, jelenleg 
nem rendelkeznek olyan utánpót-
lással, amely ezt lehetővé tenné. 
Gyergyószékről számos kiemelkedő 
tehetség indult, de sokuk már 12–13 
éves korától máshová igazolt, mert 
otthon elmaradtak a körülmények a 
mai elvárásoktól, és főleg attól, amit 
más csapatok kínáltak.

Rámutatnak: az itthon maradtak 
sem tudtak úgy fejlődni, ahogyan 
azt tehetségük, munkájuk alapján 
megérdemelték volna, hiszen megfo-
gyatkozva esélyük sem lehetett arra, 
hogy magasra jussanak. Alapvetően 
ez a magyarázat arra is, hogy sem 
a Progym, sem a Gyergyói HK nem 
tudott még igazi nagy eredményeket 
elérni – írják a közleményben.

A Gyergyói Hoki Klub saját után-
pótlás-nevelő központja felvállalja a 
jégkorongozók magas szintű képzé-

sét és versenyeztetését a korisulitól 
az U18-as korosztályig. A szakmai 
munkát az elismert svéd szakedző, 
Peter Bolin irányítja, tevékenységük 
együttműködésben zajlik majd a 
Székelyföldi Jégkorong Akadémiá-
val. Eddig a Gyergyói ISK biztosítot-
ta a gyergyószentmiklósi jégkorong 
utánpótlását.

Megkeresésünkre a GYHK vezeté-
se írásban válaszolt. „A döntés már 
három éve, a Gyergyói HK megala-
pításával egyszerre megszületett, 
már akkor célunk volt a saját után-
pótlás-nevelés megszervezése. Az-
óta dolgozunk a gyergyói jégkorong 
újjáépítésén, és ez egy újabb fontos 
mérföldkő. Készültünk rá, és most 
tudjuk ezt megvalósítani. Előrete-
kintünk, új alapokra helyezzük az 

utánpótlás-nevelést, hogy ezután 
minden gyergyói gyereknek legalább 
azokat a körülményeket – vagy job-
bakat – tudjuk biztosítani, amelyeket 
bárhol máshol kapnának. Ne legyen 
okuk elmenni Gyergyóból, és otthon 
válhassanak profi  jégkorongozókká, 
erősítve a GYHK csapatát” – írták a 
Székelyhonnak küldött válaszukban.

Prága csapata nyerte 
a karcfalvi hokitornát

A prágai Károly Egyetem csapata, az 
UK Praha nyerte meg a Csíkkarcfal-
ván megrendezett, május eleji négy-
csapatos nemzetközi hokitornát, a 
Sekler Cupot. A járványhelyzet miatt 
az Európai Egyetemi Jégkorong Liga 
(EUHL) 2020–2021-es bajnoksága el-

maradt, de a Felcsíki Műjégpályán 
idén is megrendezték a Székely Ku-
pával (Sekler Cup) díjazott nemzet-
közi hokitornát. A négycsapatos ese-
ményen a házigazda Sapientia U23 
mellett a szlovákiai HC Uniza Zilina, 
a csehországi UK Praha, valamint a 
szintén cseh UTB Zlin és a szlovák 
Gladiators Trencin játékosaira épülő 
EUHL-válogatott vett részt. A torna 
végeredménye: 1. UK Praha 9 pont, 
2. Zilina 5 pont, 3. Sapientia 4 pont, 
4. EUHL Select 0 pont.

Alulról építkezne a GYHK
Kezébe veszi az utánpótlás-nevelést a gyergyói hokicsapat

A kis- és nagydöntő harmadik 
mérkőzéseivel folytatódott teg-

nap este Csíkszeredában és Gyergyó-
szentmiklóson a román jégkorong-
bajnokság helyosztója. A párharcok 
három nyert mérkőzésig tartanak, 
a döntőben a Csíkszeredai Sport-
klub összesítésben 2:0-ra vezetett a 
Brassói Coronával szemben, a bronz-
csatában pedig a Galaci CSM-nek 

szintén 2:0-s előnye volt a Gyergyói 
HK-val szemben. Ha a Sportklub és a 
Galac nyert tegnap este, akkor véget 
ért a szezon. Vendégsiker esetén a 
párharcok ma este folytatódnak.

Román hokidöntő, első mér-
kőzés: Brassói Corona–Csíkszere-
dai Sportklub 2–5  (0–1, 1–0, 1–4), 
gólszerzők Molnár Zsombor és Trancă 
Dániel, illetve Láday Tamás, Salló Al-

pár, Bíró Tamás, Mathieu Tousignant 
és Andrej Taratuhin (59.); második 
mérkőzés: Corona–Sportklub 1–4
(1–1, 0–1, 0–2), gólszerzők Tomas 
Klempa, illetve Farkas Tamás és Be-
cze Tihamér 3 (az utolsót büntetőből).

A 3. helyért, első mérkőzés: 
Galaci CSM–Gyergyói HK 6–4  (2–1, 
2–0, 2–3), gólszerzők Konsztantyin 
Makarov és Szergej Szkacskov 2–2, 

Alekszandr Nyeznyamov és Vitalij 
Kiricsenko, illetve Szabó Pál Kriszti-
án és Shawn St. Amant 2–2; második 
mérkőzés: Galaci CSM–Gyergyói HK 
4–3 (1–1, 2–1, 1–1), gólszerzők Jevge-
nyij Limanszki, Adrian Irimia, Alek-
szandr Nyeznyamov és Konsztantyin 
Makarov, illetve Shawn St. Amant, 
Eric Pance és Silló Arnold.

D. L.

Székelyföldön folytatódtak a hokidöntők

Pihent játékosokkal 
várja a City a PSG-t
A szezon legfontosabb 
mérkőzésére készül a Paris 
Saint-Germain, amelynek 
egygólos hátrányból kellene 
megfordítania az elődöntős 
párharcot ma este a Manches-
ter City vendégeként ahhoz, 
hogy bejusson a labdarúgó 
Bajnokok Ligája fináléjába. A 
párizsiak múlt szerdán 2–1-re 
kaptak ki az angoloktól saját 
pályájukon, így a City nagyon 
kényelmes helyzetbe került 
a visszavágót illetően, és 
nyugodt körülmények között, a 
párizsi győzelemben kulcs-
szerepet vállaló játékosainak 
pihentetése mellett tudott 
készülni a ma este 10 órakor 
kezdődő visszavágóra. 
A másik ágon, holnap este 
Chelsea (angol)–Real Madrid 
(spanyol) elődöntő lesz, az 
első, madridi összecsapás 1–1-
es döntetlennel zárult.

Négygólos előnyben 
a manchesteriek
A Manchester United házi-
gazdaként 6–2-re legyőzte az 
AS Romát, a Villarreal pedig 
2–1-re nyert az Arsenal ellen 
a labdarúgó Európa-liga elő-
döntőjének első mérkőzésén. 
EL-elődöntő, első mérkőzések: 
Villarreal (spanyol)–Arsenal 
(angol) 2–1 (2–0), gólszerzők 
Trigueros (5.), Albiol (29.), illet-
ve Pépé (73., tizenegyesből); 
Manchester United (angol)–
AS Roma (olasz) 6–2 (1–2), 
gólszerzők Fernandes (9., 
71., a másodikat tizenegyes-
ből), Cavani (48., 64.), Pogba 
(75.), Greenwood (86.), illetve 
Pellegrini (15., tizenegyesből), 
Dzeko (34.). A visszavágókat 
május 6-án rendezik, a finálét 
pedig május 26-án játsszák 
Gdanskban.

• RÖVIDEN 

12.00 Tenisz, ATP-torna, 
           Madrid, Spanyolország 
           (Eurosport 2)
14.00 Tenisz, WTA-torna, 
           Madrid, Spanyolország 
           (Digi Sport 2)
19.00 Labdarúgás, 1. Liga: 
          Chindia–Gaz Metan 
          (Digi 1, Telekom Sport 1, 
          Look Sport)
22.00 Labdarúgás, BL: 
           Manchester City–Paris SG 
           (Digi 1, Telekom Sport 1, 
           Look Sport +)

• S P O R T E S E M É N Y E K  
     A  T E L E V Í Z I Ó B A N  

Azt szeretnék, hogy saját 
nevelésű játékosokra épüljön 
a Gyergyói Hoki Klub

▴  K O R Á B B I  F E L V É T E L :  
     B E L I C Z A Y  L Á S Z L Ó




