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HÁROM IDEGENLÉGIÓS NEVE MÁR ISMERT A CSÍKSZEREDAI JÉGKORONGCSAPATNÁL

Erős lesz a Sportklub hazai magja

Forró jelenet a csíki kapunál. Gyenge kapus bravúrral mentett a Fenerbahce elleni mérkőzésen

Augusztus elején kezdi meg 
a jeges edzéseket a jégkorong 
Erste Liga címvédője, a Csíksze-
redai Sportklub. Hodos László 
klubelnök bízik abban, hogy 
enyhül a járványhelyzet, nézők 
előtt rendezhetik hazai mérkő-
zéseiket a kék-fehérek.

 » DOBOS LÁSZLÓ 

– Már több hete zajlik a nyári felké-
szülés a csíki hokicsapatnál. Kemény 
száraz edzéseken vannak túl, mikor 
lépnek jégre a fi úk?
– Egyénileg és kiscsoportokban ké-
szülnek a játékosok. Úgy érzem, hogy 
sportolóinkban tudatosodott a nyári 
alapozás fontossága, ezért mindenki 
komolyan végzi a kiszabott edzés-
programot. Augusztus 1-jén lesz szin-
te teljes a keretünk, akkor érkezik 
meg az új svéd edző, közösen alakít-
juk majd ki a szakmai stábot, illetve 
az ő javaslatára, a szponzorokkal 
együtt hozunk döntést az idegenlé-
giósokról. A jeges edzéseket augusz-
tus 1-jén kezdjük el Csíkkarcfalván, 
a specifi kus felkészülés első része a 
Felcsíki Műjégpályán lesz.
 
– Mikor lesz használható a Vákár La-
jos Műjégpálya?
– Várjuk a költségvetés kiigazítását, 
hogy kapjunk pénzt Bukarestből 
a jégpálya működtetésére. Tavasz-
szal miniszteri szinten bejelentették, 
hogy a csíkszeredai jégpálya a város-
hoz kerül, de sajnos ez egy hosszú fo-
lyamat, egyelőre semmilyen konkrét 

lépés nem történt ebben az ügyben. 
Reméljük, hogy a járványhelyzet 
nem szól közbe, és minél több néző 
lehet jelen a hazai mérkőzéseinken. 
Augusztus elején elkezdjük a bérle-
tek árusítását. Be kell tartani a ható-
ságok által előírt szabályokat, remél-
jük, ezek csak enyhülni fognak és telt 
ház lesz a Vákár Lajos Műjégpályán. 
A jégpálya főjavítását közel egy évti-
zede kérvényezzük, de erre idén sem 
kaptunk pozitív választ. Az öltözőket 
és a pálya fontosabb részeit – amit 
tudunk – önerőből tatarozzuk.
 
– Korábban azt nyilatkozta, hogy a ha-
zai mag marad, a helyi játékosok kö-
zül nem távozik senki a Sportklubtól. 
Vannak újdonságok, új igazolások?
– A hazai mag marad, az Erste Ligát 
megnyerő csapat mezőnyjátékosai 
közül mindenki a következő szezont 
is a Sportklubnál kezdi. László Ar-
nold kapusnak lejárt a szerződése, ő 
az új háromszéki felnőtt együttesnek 
lesz az egyik kapusa. Az öt hazatérő 
játékosról – Adorján Attila, Péter Ba-
lázs, Részegh Tamás, Rokaly Szilárd 
és Sofron István – már beszámolt 

a Székelyhon. Szerintem nagyon 
erős lesz a csapatunk hazai magja. 
A külföldiek közül Makszim Sza-
mankovnak érvényes szerződése 
van velünk, és szerződést újítottunk 
Gyenisz Kuljassal, akire a követke-
ző szezonban is számítunk a véde-
lemben, illetve az orosz Jevgenyij 
Szkacskov támadó játékossal, aki 
utoljára Galac csapatánál játszott.
 
– Három fronton, az Erste Ligában, 
illetve a román bajnokságban és a 
Román Kupában is érdekelt a Sport-
klub. Elkészült a program?
– Nem, egyik bajnokságban sem, 
azt viszont tudjuk, hogy az Ers-
te Liga és a román bajnokság is 
szeptember közepén kezdődik. A 
közös magyar–román bajnokság-
ban egyelőre nem egyeznek a liga 
és a Brassói Corona álláspontjai, a 
brassói csapat még nem nevezett 
be, de reméljük, megoldódnak a né-
zeteltérések. Erről azonban én bő-
vebbet nem tudok mondani. Szerin-
tem az Erste Liga rangját a legjobb 
magyarországi csapatok mellett a 
három erdélyi csapat adja.

 »  „Várjuk a 
költségvetés 
kiigazítását, 
hogy kapjunk 
pénzt Bukarest-
ből a jégpálya 
működtetésére” 
– mondta Hodos 
László.
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 » D. L.

A világhírű Fenerbahce volt az FK 
Csíkszereda gyakorlópartnere a 

törökországi edzőtábor során. A ba-
rátságos mérkőzésen, a Valentin Suciu 
edzette hargitai együttest 2-0-ra legyő-
ző török együttesben nem játszott Sza-
lai Attila, a második félidőben viszont 
pályára lépett Mesut Özil, aki német 
válogatottként világbajnoki címmel 
büszkélkedhet.

A csíkszeredai klub elnökét, Szondy 
Zoltánt útban hazafelé, a törökországi 
repülőtéren sikerült elérnünk telefo-
non. Arról érdeklődtünk, hogyan jött 
össze a Fenerbahce elleni felkészülési 
mérkőzés. Szondy elmondta, hogy a 
székelyföldi csapat edzőtáborát szer-

vező ügynök nagyon jó viszonyban 
van a Fenerbahçe vezetőségével, és 
már az edzőtábor kezdete előtt jelez-
te, hogy megpróbál összehozni velük 
egy mérkőzést. „A Fenerbahçe komo-
lyan utánanézett annak, hogy ki is az 
FK Csíkszereda, kit képvisel, milyen 
háttere van. Látták, hogy a második 
vonal élcsapatai közé tartozunk, de 
sokat nyomott a latban az, hogy a klub 
megnyerte az U19-es bajnokságot Ro-
mániában, és ebből az ifi  gárdából so-
kan már a felnőtt csapat tagjai. Óriási 
élmény volt velük játszani, futballistá-
nak, szakvezetésnek és nézőknek egy-
aránt. Egy kis hiányérzetünk van, azt 
hittük, hogy a mérkőzésre készített, 
Fenerbahce és FK Csíkszereda felira-
tú mezekből mi is kapunk, viszont ez 

nem így történt” – nyilatkozta Szondy. 
Hozzátette, a Fenerbahce vezetői azt 
mondták, hogy a téli edzőtábor so-
rán újra szeretnének ellenük játszani, 
amiből meglátása szerint arra lehet 
következtetni, hogy jó ellenfelek vol-
tak a török élvonalbeli csapat számá-
ra. „Egyébként a törökországi edző-
táborra nagyon rányomja a bélyegét 
a koronavírus-járvány, a törökországi 
csapatok tagjainak nagy része nincs 

beoltva, ezért kértek, hogy ne nagyon 
népszerűsítsük a mérkőzéseket, eze-
ket csak közös edzés, közös gyakorlás 
címen emlegessük honlapunkon. A 
Fenerbahçe elleni találkozó volt az 
egyedüli, amely minden szempontból 
megfelelt egy hivatalos felkészülési 
mérkőzés előírásainak. Azt viszont el-
mondhatom, hogy Suciuék kőkemény 
edzéseket tartatnak a fi úknak” – fűzte 
hozzá a hargitai klubvezető.

„Luxusellenféllel” gyakorolt Törökországban az FK

 » „Óriási 
élmény volt 
velük játszani, 
futballistának, 
szakvezetésnek 
és nézőknek egy-
aránt” – mondta 
Szondy Zoltán.

Újdonság az Erste Ligában

A jégkorong Erste Liga 2021–2022-es versenykiírásának 
egyik újdonsága a külföldi játékosokat érintő fegyelmi 
döntés. „Amennyiben egy külföldi játékost fegyelmi 
vétség miatt az illetékes fegyelmi bizottság eltilt, az eltil-
tásának időtartama alatt helyére másik külföldi játékos 
nem nevezhető, az adott csapat mérkőzésre nevezhető 
külföldi játékosainak maximális létszáma az eltiltás 
időtartamára az eltiltott külföldiek létszámával csökken” 
– olvasható a kiírásban.

Sorsolnak a másodosztályban

Ma délután Bukarestben kisorsolják a másodosztályos labdarúgó-bajnok-
ság alapszakaszának műsorát. A 2021–2022-es szezon július 31-én rajtol, 
és a tervek szerint húsz csapat vág neki a pontvadászatnak. A bajnokság 
kiírása hasonló a tavalyiéhoz, az alapszakaszban minden csapat egyszer 
játszik mindenkivel, majd ezt követően felsőházi (1–6. helyek) és alsóhá-
zi (7–20. helyek) rájátszással folytatódik az idény. A playoff ban a leg-
jobb hat csapat oda-vissza vágó alapon játszik, és az első két helyezett 
feljut az élvonalba, míg a harmadik és negyedik helyezett pótselejtezőn 
vívhatja ki az első ligás részvételt. Az alsóházi rájátszásban két csoportra 
osztják a csapatokat, így minden együttes még hat-hat mérkőzést játszik.

 » RÖVIDEN

Sportdöntőbírósághoz fordul
a Bukaresti Dinamo
A Nemzetközi Sportdöntőbíróság-
hoz (CAS) fordul a Dinamo futball-
klubja, amiért tartozásai miatt a 
Nemzetköz Labdarúgó-szövetség 
(FIFA) eltiltotta a játékosigazolás-
tól. A bukarestiek, mint ismeretes, 
nemrég fi zetésképtelenné váltak 
és csődvédelmet kértek. Az átiga-
zolási időszak még tart, de szeret-
nék sürgősségi eljárással tisztázni 
az ügyet, mert meglátásuk szerint 
minden egyes nap, amely során 
nem tárgyalhatnak játékoskeretük 
megerősítéséről, az visszaveti 
őket. „Vannak futballisták, akik 
velünk edzenek, de egyelőre nem 
szerződtethetjük le őket. Kénytele-
nek vagyunk azokkal szerepelni, 
akikkel még érvényes szerző-
désünk van” – mondta a hazai 
élvonalbeli bajnokságban érdekelt 
klub megbízott ügyvezetője, Iuliu 
Mureșan.
 
Európa Liga-döntőt rendezhet
2023-ban Budapest
Az Európai Labdarúgó-szövet-
ség (UEFA) kijelölte a Bajnokok 
Ligája és az Európa-liga dön-
tőinek helyszíneit a következő 
évekre. Isztambulban rendezik a 
BL 2023-as fi náléját. A 2022-es és 
2024-es házigazda, Szentpétervár 
és London változatlan maradt, 
a 2023-as BL-döntőre kijelölt 
Münchennek viszont 2025-ig kell 
várnia a legrangosabb európai 
kupasorozat utolsó meccsének 
megrendezésére. Jövőre Sevilla, 
2023-ban pedig a budapesti Pus-
kás Aréna ad otthont az Európa 
Liga döntőjének. A dublini Aviva 
Stadion három év múlva második 
alkalommal adhat otthont az 
EL-fi nálénak, míg a 2025-ös döntő 
házigazdája Bilbao lesz.
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