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• Négycsapatos felkészülési hokitornát rendez 
mától vasárnapig Csíkkarcfalván a Székelyföldi 
Jégkorong Akadémia. A Felcsíki Műjégpályán 
zajló mérkőzésekre beengedik a koronavírus 
szempontjából védettséget élvező nézőket.

D O B O S  L Á S Z L Ó  

N agy Attila, a szervező Szé-
kelyföldi Jégkorong Akadé-
mia (SZJA) ügyvezető igaz-

gatója elmondta, hogy azért viseli a 
Székelyföld Kupa nevet a torna, mert 
eredetileg a négy székelyföldi csapat 
számára tervezték, de a Gyergyói HK 
közben jelezte, hogy magyarországi 
turnéra utazik, ezért hívták meg a 
Bukaresti Steauát. „A torna célja, 
hogy felkészülési lehetőséget bizto-
sítsunk a székelyföldi csapatoknak, 
egy olyan felmérési lehetőséget, ahol 
mindenki tiszta képet kaphat arról, 
hol áll a felkészülésben. A Sapientia 
U23 csapatának szempontjából arra 
is jó ez a torna, hogy a rendelkezés-
re álló bő keretből az edzők kivá-
lasszák azt a 22–25 játékost, akivel 
nekivágnak a szezonnak. Kiemel-
ném, hogy nagyon jó kapcsolatot 
ápolunk mind a három székelyföldi 
csapattal, a most alakult háromszéki 
együttesben például számos olyan 
hokis van, aki egy vagy több szezont 
nálunk játszott” – mondta el Nagy.

Hozó Levente, a Csíkszeredai 
Sportklub edzője szerint a karcfalvi 
torna egy nagyon jó felkészülési le-
hetőség. „Nincs eredménykényszer, 
ezeken a mérkőzéseken sok mindent 
ki fogunk próbálni, felmérjük az ed-
dig elvégzett munkát. A Sportklub 
kerete még nem teljes, több játéko-
sunk csak szeptember 1-je után csat-
lakozik a csapathoz” – nyilatkozta 
Hozó.

Miklós Ervin, a Háromszéki 
Ágyúsok elnöke elmondta, hogy au-

gusztus elején kezdték el a felkészü-
lést, amelynek része a Székelyföld 
Kupa is. „Nincs elvárásunk ezekkel 
a mérkőzésekkel, az edző a taktikai 
elemeket szeretné begyakorolni. 
Bízunk benne, hogy hasznos talál-
kozókat játszunk, reméljük, a játé-
kosok minél jobban összeszoknak. 

A Sportklub ellen a tisztes helytállás 
a célunk, a Sapientia ellen megis-
mételnénk a bemutatón történteket, 
míg a fővárosi csapattal felmérhet-
jük az erőviszonyokat”– nyilatkozta 
Miklós.

Lehetnek nézők a lelátón

A Székelyföld Kupán visszatérhet-
nek a szurkolók a lelátóra, minden 
találkozó nyitott lesz a nagyközön-
ség számára is. Jegyek a helyszínen 
vásárolhatók, a felnőttek számára 15, 
a 12–18 év közötti fi atalok számára 
pedig 5 lejért. A 12 év alatti gyerekek, 

az SZJA-s sportolók és a sapientiás 
diákok számára a belépés ingyenes.

A jelenlegi járványügyi szabályok 
értelmében csak azok mehetnek be a 
meccsekre, akiknek van oltási iga-
zolványuk, 72 óránál nem régebbi 
PCR-teszt vagy 48 óránál nem régeb-

bi gyorsteszt. A helyszínen lehetőség 
lesz gyorsteszt elvégzésére: az SZJA 
– Orvosi és Módszertani Központ 
előterében mindhárom játéknapon 
14.30–15.15, illetve 18.00–18.45 óra 
között lehet elvégeztetni a gyorstesz-
tet, 35 lej ellenében.

E lkezdte versenyeit a Novák Ká-
roly Eduárd a tokiói paralimpián. 

A csíkszeredai sportoló – főállásban 
az ország ifj úsági- és sportminisztere 
– 11. helyen végzett a C4-es kategória 
1000 méteres állórajtos egyéni időfu-
tamban, ahol a a 21 fős mezőnyben a 
magyar Wermeser Zsombor a husza-
dik helyen végzett. Az aranyérmet a 
spanyol Alfonso Cabello Llamas új 
világrekorddal szerezte meg, máso-
dik helyen a brit Jody Cundy végzett, 
míg a bronzérmet a szlovák Jozef Me-
telka nyakába akasztották.

Novák Eduárd közösségi oldalán 
elégedetten értékelte az időeredmé-
nyét, mint írta ez a versenyszám nem 
tartozik a kedvencei közé, s bár nem 
tartja magát egy jó sprinternek, úgy 
érzi, jól teljesített. „Most a holnapi 
próbára összpontosítok, arra, amely-
ben Londonban aranyat nyertem, és 

ahol csak a C4-es kategóriával fogok 
versenyezni. A 11. hely egy olyan fu-
tamban, ahol egy világ- és paralim-
piai rekordot is döntöttek, számomra 
öröm és motiváció” – üzente Tokióból.

Szintén pályakerékpárban a C2-
es kategória 3000 méteres üldöző-
versenyén Eduard Mihăiţă Moescu 11 
indulóból a kilencedik helyen zárt. A 
C4-es kategóriában szereplő Novák 
ma a 4000 méteres üldözéses ver-
senyben szerepel az izui Velodróm-
ban, jövő héten pedig országúton is 
rajthoz áll majd az egyéni időfutam-
ban és a mezőnyversenyben.

Magyar aranyérmes 
párbajtőrben

Veres Amarilla aranyérmet nyert a 
kerekesszékes vívók párbajtőrver-
senynek A kategóriás küzdelmében 

– a vívás szempontjából kevésbé 
sérültek között – a tokiói paralim-
pián. A magyarok közül korábban 
csak Szekeres Pál tudott győzni ke-
rekesszékes vívásban paralimpián. 
Veres Amarilla a magyar küldöttség 
második érmét szerezte Tokióban az 
után, hogy szerdán Konkoly Zsófi a 
(S9) második lett 400 méteres gyor-
súszásban.

A viadalon a menekültek csapatá-
val együtt 163 küldöttség rekordnak 
számító 4403 versenyzője küzd 22 
sportágban. Az előző csúcsot a riói 
paralimpia tartotta 4328 sportoló-
val. Tokióban 539 számban tartanak 
majd eredményhirdetést. A magyar 
színeket 37 versenyző, illetve egy 
ugyancsak sportolói státusban lévő 
kerékpáros kísérő, azaz guide kép-
viseli. Románia 7 sportolóval vesz 
részt a paralimpián. (Dobos László)

VSK–Temesvár kupameccs kosárlabdában
Kisorsolták a 2021–2022-es férfi kosárlabda Román Kupa első 
fordulójának programját. Az oda-visszavágós rendszerben zajló 
nyolcaddöntőben Székelyföld egyetlen képviselője, a VSK Csíksze-
reda a temesváriak ellen lép pályára. A program: CSM Târgu Jiu–CSO 
Voluntari, CSM Focșani–Bukaresti Dinamo, Bukaresti Rapid–Konstan-
cai Athletic, VSK Csíkszereda–Temesvári SCM, Bukaresti Steaua–Ko-
lozsvári U-BT, Craiovai SCMU–Nagyváradi CSM CSU, Galaci CSM–FC 
Argeș Pitești, Nagyszebeni BC CSU–CSM Ploiești. A tervek szerint a 
meccseket szeptember 24–28. között rendezik.

Dobogós csapatot fogad a Sepsi OSK
Ma elkezdődik a labdarúgó 1. Liga 7. fordulója, amelyben a Sepsi-
szentgyörgyi Sepsi OSK hazai pályán játszik, a rangsor 13. helyén 
álló háromszéki gárda vasárnap késő délután a 3. helyezett FC 
Botoșani együttesét látja vendégül. Labdarúgó 1. Liga, alapszakasz, 
7. forduló: ma 18 órától FC Voluntari–Chindia, 21 órától Dinamo–FC 
Argeș Pitești; szombaton 18 órától U Craiova 1948 SA–Konstancai 
Farul, 21 órától Bukaresti Rapid–Craiovai U; vasárnap 18.15-től Sepsi-
szentgyörgyi Sepsi OSK–FC Botoșani, 21 órától Kolozsvári CFR–FCSB; 
hétfőn 18 órától Academica Clinceni–CS Mioveni, 21 órától Medgyesi 
Gaz Metan–UTA.

• RÖVIDEN 

Karcfalván rajtol a hazai hokiidény
Újra lehetnek nézők a romániai jégkorong-mérkőzéseken

A Székelyföld Kupa programja 

Ma: 15 órától Csíkszeredai Sportklub–Bukaresti Steaua, 
18.30-tól Sapientia U23–Háromszéki Ágyúsok
Holnap: 15 órától Ágyúsok–Steaua, 18.30-tól Sapientia–Sportklub
Vasárnap: 15 órától Ágyúsok–Sportklub, 18.30-tól Sapientia–Steaua

A csíkkarcfalvi Felcsíki Műjégpálya. A székelyföldi 
sportélet egyik leghasznosabb létesítménye

▾  A R C H Í V  F O T Ó :  K R I S T Ó  R Ó B E R T

Novák 11. lett az első versenyszámban




