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• Jövő héten megkezdi 
a közös felkészülést 
a következő szezonra 
az Erste Liga-győztes 
Csíkszeredai Sport-
klub jégkorongcsapa-
ta. Az együttes körüli 
újdonságokról Hodos 
Lászlót, a klub igazga-
tóját kérdeztük.

D O B O S  L Á S Z L Ó  

– Mikor kezdik meg a felkészü-
lést, mikor rajtolnak el a bajnok-
ságok?

– Hokisaink július 1-jén kezdik 
meg a közös nyári felkészülést, de 
ebben a hónapban is voltak edzé-
sek, a játékosok egyénileg végezték 
a megbeszélt gyakorlatokat. Az új 
vezetőedző, Magnus Sundquist au-
gusztus 1-jén érkezik Csíkszeredá-
ba, augusztusban kezdjük el a jeges 
edzéseket Karcfalván, a Vákár Lajos 
Műjégpályán pedig a tervek szerint 
szeptembertől lesz jég. A legfonto-
sabb hír, hogy az Erste Ligát meg-
nyerő csapat hazai játékosai közül 
senki sem igazolt el más együttes-
hez. Hazatért Adorján Attila kapus, 
és tárgyalások zajlanak – többek kö-
zött – még két külföldön játszó, szé-
kelyföldi születésű jégkorongozóval. 
A szakmai stáb az új edző, a vezető-
tanács, illetve a szponzorok képvi-
selőinek tanácskozása után alakul 
majd ki. A svéd edző jelezte, hogy 
a bajnokság rajtja előtt szeretne 
pár edzőmérkőzést. Terveztünk egy 
hargitafürdői edzőtábort is. Ha lesz 
Gyilkostó Kupa, akkor részt veszünk 
azon, ha nem, akkor más csapatokat 
keresünk felkészülési mérkőzésekre. 

A román bajnokság és az Erste Liga 
rajtját is szeptember közepére időzí-
tették, a román bajnokságban egy 
csapattal több lesz, az új együttes 
Sepsiszentgyörgy csapata, amely 
Kézdivásárhelyen fogja lejátszani 
hazai találkozóit.

– Sikerült javításokat végezni a 
jégpályánál?

– A Vákár Lajos Műjégpályára 
régóta ráférne egy főjavítás, öt éve 
kérvényezem ezt a sportminisztéri-
umnál, de nem kaptunk egy vasat 
se erre. A tervezett átadásból, abból, 
hogy a jégpályát átvegye Csíkszere-

da önkormányzata, egyelőre nem 
lett semmi. Saját embereinkkel el-
végezzük a szükséges javításokat, 
meszeléseket. Tárgyalunk a megyei 
tanáccsal és Csíkszereda önkor-
mányzatával a támogatásokról, hi-
szen nagyon megnőttek a költségek. 
Például a villanyáram közel 50%-kal 
drágult, a jégpálya fenntartása havi 
100 ezer lejről 130 ezerre növekedett.

– Nem vitás, óriási kiadások 
terhelik a létesítményt. Minde-
mellett a jégkorongozók felsze-
relése is tetemes összeget emészt 
fel. Mennyit kell erre költeni?  

– Próbáljuk beszerezni a felsze-
relést a következő szezonra. Egy 
felnőtt hokicsapat felszerelése egy 
szezonra 150 ezer euróba kerül. És 
emellett még vannak a fogyóanya-
gok, például a hokibotok. Tavaly 
nálunk „csak” 400 ütő törött el, más 
csapatoknál sokkal több. Egy mi-
nőségi hokiütő pedig legalább 1200 
lejbe kerül! Jégkoronghoz kapcsoló-
dó téma, hogy voltam Gyergyószent-
miklóson, részt vettem a görhokitor-
na (inline) hétvégi mérkőzésein. 
Nagyon népszerű ez a sportág, a 
jégkorong nyári változata, ezért a 
szakszövetség következő gyűlésén 

javasolni fogom ennek felpártolását, 
görhokibajnokságok rendezését a 
gyerekektől a felnőttekig, lányoknak 
és fúknak egyaránt.

– Nyolc hónap múlva rendezik 
Kínában a téli olimpiát. A Sport-
klub képviselve lesz a pekingi já-
tékokon.

– Két sportágban, bobban és 
biatlonban esélyesek a Sportklub 
képviselői az olimpiai szereplésre. 
Mindkét szakág sportolói nagyon 
készülnek, remélem, a következő téli 
olimpián is lesznek képviselői Csík-
szeredának.

A koronavírus-járvány okozta 
szigorítások miatt több mint 

egy év kihagyás után vehettek részt 
nemzetközi versenyen a csíki csel-
gáncsozók. Több dobogós helyezés-
sel tértek haza Magyarországról.

Összesen 13 ország (Ausztria, 
Csehország, Szlovákia, Németor-
szág, Lettország, Ukrajna, Kana-
da, Grúzia, Moldovai Köztársaság, 
Svédország, Hollandia, Románia és 
Magyarország) 112 csapatának 794 
versenyzője lépett tatamira az egy 
év kihagyás után újra megrendezett 
cselgáncs Budapest Kupán, amely-
nek az idei volt a 34. kírása. A nem-
zetközi utánpótlástornán a Csíksze-
redai Koka’s Sport Egyesület (edzők: 
Sinka Szabolcs, Papp Róbert Flórián 
és Albert Csaba), illetve a Csíkszere-
dai ISK és a Csíkszentdomokosi Judo 

Klub csoportjai (edzők: Pantea Cor-
nel, Dánél Szabolcs, Szőcs László, 
Silló István, Katona Szabolcs) vettek 
részt. Sinka Szabolcs, a Koka’s edző-
je elmondta, hogy csapata 112 együt-
tes közül az éremtáblázaton a máso-
dik helyet szerezte meg 4 arany- és 
4 ezüstéremmel, illetve két hetedik 
helyezéssel. „Korábban még soha 
nem sikerült ilyen előkelő helyen 
végezni a csíki csapatoknak Európa 
egyik legnagyobb gyerek- és után-
pótlástornáján. Nagy munkát köve-
telt a kiutazás megszervezése, de a 
Koka’s Sportegyesület és Csíkszent-
domokosi Judo Klub a Hargita Megye 
Tanácsánál nyert pályázatot, az ISK 
pedig a csíkszeredai önkormányzat 
és a csíkszenttamási közbirtokosság 
támogatását élvezve jutott ki Buda-
pestre” – nyilatkozta Sinka.

A csíki dobogósok

U11-es korosztály:  András Lola (33 
kg-os súlycsoport, Koka’s) és Pitó 
Zalán (42 kg, Koka’s) – 1. hely, Be-
cze Boróka (33 kg, Koka’s) és Molnár 
Bence (42 kg, Koka’s) – 2. hely.

U13-as korosztály:  Kóka Kriszti-
án (32 kg, Koka’s), Magyari Dávid (41 
kg, Koka’s) és Balázs Hunor (66 kg, 
ISK-Pantea csoport) – 1. hely, Kósa 
Réka (41 kg, ISK, Csíkszenttamás) – 
5. hely.

U15-ös korosztály:  Szász Ba-
lázs (73 kg, Csíkszentdomokosi Ju-
do Klub) – 3. hely, Imecs Bernadett 
(57 kg, ISK, Csíkszenttamás) – 5. 
hely.

U18 korosztály:  András Janka 
(48 kg, Koka’s) – 2. hely.

D. L.

Magyar–román helycsere atlétikában
A Kolozsvár Arénában rendezték meg az atlétikai csapat Európa-baj-
nokság 1. ligás megmérettetését, amelyen a 13 benevezett országból 
Románia a 11. helyen végzett 207 ponttal, így kiesett a 2. Ligába. Az 
1. Liga küzdelmeit Csehország (320,5 pont) nyerte Fehéroroszország 
(315 pont) előtt, ez a két együttes a Szuperligába jutott. A vetélkedőn 
még Belgium, Finnország, Görögország, Hollandia, Norvégia, Svájc, 
Svédország és Törökország csapata vett részt. A magyar válogatott 
megnyerte az atlétikai csapat Európa-bajnokság harmadosztályának 
bulgáriai versenyét Sztara Zagorában, és feljutott a második vonalba.  
A Szuperligát a házigazda Lengyelország nyerte Chorzówban, Olaszor-
szág, Nagy-Britannia, Németország, Spanyolország és Franciaország 
előtt, kiesett az I. ligába Portugália csapata és az ukrán együttes.

Hét magyar kvóta cselgáncsban
Hét magyar cselgáncsozó szerzett kvótát a tokiói olimpiára. A nemzet-
közi szövetség legfrissebb világranglistája alapján Tóth Krisztián (90 
kg, 3. a világranglistán), Ungvári Attila (81 kg, 20.), Cirjenics Miklós 
(100 kg, 32. – kontinentális kvóta), illetve Csernoviczki Éva (48 kg, 
24.), Pupp Réka (52 kg, 19.), Karakas Hedvig (57 kg, 12.) és Özbas Szofi 
(63 kg, 25.) készülhet az ötkarikás játékokra.

• RÖVIDEN 

Nemzetközi versenyen egy év kihagyás után

Megmarad a Sportklub hazai magja
A csíkszeredai hokicsapat belföldi játékosai közül senki sem igazolt el

Hodos László (jobbról) és Korodi 
Attila csíkszeredai polgármester. 
Megoldást kell találniuk a Vákár 
Lajos Műjégpálya főjavításának 
elkezdésére
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