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• Első idei felkészülési mérkőzését vívja ma 
este a Gyergyói Hoki Klub. A piros-fehérek Érse-
kújvár csapatával játszanak Érden. Magyaror-
szági edzőtáboruk során még Dunaújvárosban, 
Győrben és Székesfehérváron gyakorolnak.

GERGELY IMRE,  ORBÁN ZSOLT

A Gyergyói HK kedden költözött 
be az Érdi Jégcsarnokba, és 
Magyarország legkorszerűbb 

jeges létesítményében folytatják a fel-
készülést az Erste Liga és a romániai 
bajnokság kihívásaira. Egy óra száraz 
edzés és egy nagyon hosszú, 120–130 
perces jeges tréning fejeli a napi mun-
kát. Kicsit sem könnyű ez az időszak a 
játékosok számára. „Nem egyszerű a 
fi úknak, hajtjuk őket, keményen kell 
nyomják, de ez már ilyen, most kell 
nyomni. Minél keményebb ilyenkor 
az edzés, annál könnyebb később a 
mérkőzéseken teljesíteni, és abban is 
segít, hogy minél sérülésmentesebb 
legyen a szezonunk” – fogalmaz Gó-
ga Attila másodedző.

Ezen a héten, és persze az érse-
kújvári HC Nové Zámky elleni mecs-
csen is, Góga irányítja a csapatot, 
hiszen ezekben a napokban Szilassy 
Zoltán vezetőedző a magyar jégko-
rong-válogatott edzőjeként Rigá-
ban dolgozik azért, hogy a nemzeti 
együttes kijusson az olimpiára.

„Mai ellenfelünk, a Nové Zámky 
a szlovákiai extraligában játszik, 
így nyilvánvalóan erős kerettel ren-
delkezik. Az edzői stábbal egyet-
értünk abban, hogy most nem a 
végeredmény a fontos, hanem hogy 
mérkőzésen is láthassuk, hogyan 

működik az, amit az edzéseken 
gyakorolunk. Taktikai elemek meg-
valósítását fi gyeljük, védekezés, 
korongkihozatal, védekezésből tá-
madásba váltás és hasonlók. Látni 
akarjuk, hogy játékosaink milyen 
szinten tudják megvalósítani azt, 
amit az edzéseken gyakoroltunk az 
elmúlt hetekben, hiszen nyilván a 
meccshelyzet mindig más, mint az 
edzés, itt igazi ellenfél jön szembe, 

és sokszor improvizálni kell” – fo-
galmaz Góga Attila.

A Gyergyói HK–HC Nové Zámky 
mérkőzés zárt kapus lesz, azonban 
a székelyföldi csapat tiszteletbeli 
elnöke, Barti Tihamér Facebook-ol-
dalán sorra kerülő közvetítés révén 
élőben követhetik majd a szurkolók.

A GYHK magyarországi mérkőzé-
seinek programja: augusztus 26-án 
19.40-től (erdélyi idő szerint) Gyer-
gyói Hoki Klub–HC Nové Zámky; 
szeptember 1-jén 19 órától Dunaújvá-
rosi Acélbikák–Gyergyói Hoki Klub; 
szeptember 3-án (még nincs végle-
gesített kezdési időpont) Győri ETO 
HC–Gyergyói Hoki Klub; szeptember 
10-én 20.15-től Hydro Fehérvár AV 
19–Gyergyói Hoki Klub.

Cseh támadóval erősített 
a Sportklub

A cseh extraligában 201 mérkőzést 
lehúzott David Stach az Erste Ligá-
ban címvédő Csíkszeredai Sport-
klub legújabb igazolása. A csíki 
klubnál Vojtěch Polák és Karel Ku-
bát után ő a harmadik cseh légiós a 
szeptemberben kezdődő új szezon-
ra. A 29 éves David Stach az elmúlt 
szezonban a HC Plzen, majd a HC 
Vitkovice csapatával szerepelt a 
cseh élvonalban, ahol eddigi pálya-
futása során összesen 201 mérkőzé-
sen lépett jégre. A támadó hazája 
felnőtt válogatottjában is bemutat-
kozott, legutóbb pedig a HC Vitko-
vice csapatában jégkorongozott. 

Korábban szülővárosa együttesét, 
a Rytri Kladnót, illetve a Pirát Cho-
mutovot is erősítette, megfordult 
ugyanakkor Finnországban is.

„Hallottam már korábban az Ers-
te Ligáról, örültem, hogy éppen a 
címvédő csapat keresett meg. Nem 
tudom még, hogy milyen színvona-
lat képvisel a bajnokság, de ettől 
függetlenül kemény szezonra ké-
szülök. Karel Kubáttal játszottunk 
már ugyanabban a bajnokságban, 
így érdeklődtem tőle a csapatról, a 
városról és az emberekről, ugyan-
akkor őszintén szeretném, ha telt 
ház vagy legalábbis szurkolók előtt 
játszhatnánk majd ősztől” – nyilat-
kozta a Sportklub friss szerzemé-
nye.

Négy edzőmeccset  játszik a GYHK
A Csíkszeredai Sportklub újabb cseh idegenlégióst igazolt

A magyar női jégkorong-válo-
gatott – három emberelőnyös 

gólt kapva – háromgólos vereséget 
szenvedett a japán csapattól a Cal-
garyban zajló elit világbajnokságon, 
így továbbra is pont nélkül áll, és 

eldőlt, hogy nem juthat negyeddön-
tőbe. A magyarok a németek elleni 
3–0-s vereséggel debütáltak a vb-n, 
majd 4–2-re kaptak ki a csehektől. 
Eredmény, B csoport, 3. forduló: 
Japán–Magyarország 4–1 (1–0, 

1–1, 2–0), gólszerzők Siga (20.), Ukita 
(28.), Hoszojomada (51.), Kubo (52.), 
illetve Gasparics (24.). A magyar vá-
logatott ma hajnalban a szintén pont 
nélküli dánok elleni mérkőzéssel 
zárták a vébét. (D. L.)

A 191 cm magas Jelena Richárd-
dal erősítette meg keretét az 

FK Csíkszereda labdarúgó csapata. 
A magyar csatár egy évre kölcsönbe 
érkezett. A 23 éves pécsi születésű 
labdarúgó, 2020 óta szerepel Kisvár-
dán és mostanáig 19 mérkőzésen lé-
pett pályára az NB I-ben, ahol három 

gólt szerzett. Az új idényben még 
nem kapott lehetőséget az élvonal-
ban, vasárnap viszont az NB3-ban 
góllal búcsúzott a Kisvárda tartalék-
csapatától.

Jelena Richárd a Pécs, MTK és 
Honvéd utánpótlás csapataiban 
pallérozódott, majd megfordult 

Pakson, Csákváron, Zalaegersze-
gen, Mosonmagyaróváron, Kozár-
mislenyben és legutóbb a Kisvárda 
keretét erősítette. 

Négy forduló után pont és rúgott 
gól nélkül áll a labdarúgó 2. Ligában 
az FK Csíkszereda. 

Dobos László

Nem jutott tovább a magyar női csapat

Kisvárdáról érkezett csatár az FK Csíkszeredához

Olimpiai selejtezőn a magyar hokiválogatott
Lettországban ma kezdődik a férfi jégkorongozók olimpiai selejtezője. 
A rigai tornán a magyar válogatott a házigazdák mellett az olaszokkal 
és a franciákkal találkozik, a kvartettből pedig csak a győztes szere-
pelhet a 2022-es, pekingi téli játékokon. A torna programja: ma 15.30-
tól Franciaország–Magyarország, 19.30-tól Olaszország–Lettország; 
holnap 16 órától Franciaország–Olaszország, 20 órától Lettország–Ma-
gyarország; vasárnap 13 órától Magyarország–Olaszország, 17 órától 
Lettország–Franciaország.

Székelyek a csehországi biatlonvébén
A csehországi Nové Město na Moravěban ma elkezdődnek a nyári 
biatlon-világbajnokság küzdelmei, amelyen a romániai válogatott szí-
neiben három csíki lány, Márton Enikő, András Vivien és Váncsa Szilvia 
is rajthoz áll. Márton a felnőttek, András és Váncsa pedig az ifjúságiak 
között áll rajthoz. A csehországi vébén Magyarországot három férfi 
versenyző, Panyik Dávid, Gyallai Soma és Büki Ádám képviseli. Pónya 
Sára térdproblémái miatt – sajnos – nem indulhat. A magyar válogatott 
szövetségi kapitánya a székelyföldi Szőcs Emőke.

• RÖVIDEN 

A nyár folyamán erősödött a GYHK 
kerete. Az Erste Ligában és a román 
bajnokságban is a döntőbe jutásra 
esélyesek
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