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• Érden is hazai pályán dolgozik a Gyergyói Hoki Klub, és az edzések mo-
notóniáját három mérkőzéssel törte meg az új szezonra készülő csapat. A 
keret véglegesnek mondható, Szilassy Zoltán vezetőedző szerint nemcsak jó 
jégkorongozókat igazoltak, de pozitív személyiségek öltöznek piros-fehérbe.

GERGELY IMRE

A GYHK igazából nem edzőtá-
borban van Érden, hanem 
saját magyarországi pályá-

ján készül az Erste Liga és a románi-
ai bajnokság kihívásaira. A csarno-
kot a Bayer Construct építette, amely 
a gyergyóiak főtámogatója is. A 2019 
februárjában átadott, évi 12 hóna-
pon át megszakítás nélkül működő 
létesítmény (a testvérklubnak szá-
mító Kárpáti Farkasok otthona is) a 
legkorszerűbbnek számít Magyaror-
szágon, és nyilván a lehető legjobb 
körülményeket tudja biztosítani a 
jégkorongozók felkészüléséhez. 

A játékosok szempontjából unal-
masak ezek az augusztus, szeptem-
ber eleji edzéssel, alapozással zajló 
„munkanapok”, amelyek még Gyer-
gyószentmiklóson elkezdődtek. A 
csapat fele lakik együtt szállodában, 
és reggeli után 8.30-kor találkoznak 
a pályán azokkal, akik otthonaikból 
járnak be. Orbán Brance, Sárpátki, 
Vincze Péter és mások Budapestről 
vagy épp Székesfehérvárról ingáz-
nak Érdre, ami napi 20–25 perces 
utat jelent számukra, azaz lényegé-
ben annyit, mintha Gyergyóban sé-
tálnának a lakásuktól a csarnokig.

Videómíting indítja a napot, 
amikor a szakmai stáb elemzi a já-
tékosoknak a teendőket, javítaniva-
lókat, majd a konditermi munkával 
folytatják. Jégre elsőként a három 
kapus lép, akik Jukka Kontsas ka-
pusedzővel és az általa odarendelt 
lövő játékosokkal végzik a számukra 
kijelölt feladatokat. Fél óra múlva ér-
kezik meg a társaság többi része, jön 
a hosszú, 120–130 percre is kinyúló 
közös edzés, melynek végén a pálya 
két oldalán külön témakörök szerint 
végeznek gyakorlatokat a csatárok, 
illetve a bekkek. Levezetés, és ebéd 
után 3-kor zárul a munkanap. A dél-
után a pihenésé. Meccsnapon még 
kinyúlik ez az utazással, magával 
a mérkőzéssel, majd a nyújtással, 
bringázással (mindenki a maga sa-
ját rutinja szerint), Győrből hazatér-
ve éjjel 1 után térhetett nyugovóra a 
csapat.

Meccsek: monotóniát törnek, 
információt adnak a stábnak

Érsekújvári csapattal, a szlováki-
ai elitben játszó HC Nové Zámky 
együttesével játszott elsőként a 
GYHK, ahol Góga Attila másodedző 
diktált, hiszen Szilassy Zoltán ak-
kor Rigában, az olimpiai selejtező-
tornán vett részt a magyar váloga-
tott edzőjeként. Természetesen ő is 

megnézte a meccs felvételét, és elé-
gedett volt a látottakkal. Véleménye 
szerint igen jó meccset játszottak 
a fi úk, a magasabb ligából érkező 
ellenféllel szemben jól dolgozott 
a védelem, és támadásban is sok 
lehetőségük volt. Az edzőt is meg-
lepte, hogy a harmadik harmadban 
is dominálni tudott a csapata, ami 
azt jelzi, hogy fi zikálisan is jó úton 
járnak. Kár, hogy a helyzeteket nem 
sikerült értékesíteni, az érsekúj-
váriak kapusa kiválóan teljesített 
(ahogyan egyébként a fi nn Rasmus 
Rinne is a GYHK ketrece előtt). „A 
0–2 ellenére nagyon jó munkát vé-

geztek a fi úk, sok erőt tettek bele, és 
kreatívak is voltak, de ez még benne 
van ebben a időszakban. Centimé-
terek hiányoznak, de ez javulni fog, 
ahogy közeledik a szezonrajt” – ál-
lapítja meg Szilassy Zoltán.

A góltermésre nem lehetett pa-
nasz a következő két mérkőzésen, 
ahol a Dunaújvárosi Acélbikáknak 
8-szor, a Győri ETO-nak 7-szer kö-
szöntek be a gyergyóiak. „A 15 lőtt 
gól nagyon biztató, ellenben a 3 
kapott gól épp a tűréshatárt jelenti 
számomra, a 4 pedig már túl sok. 
Mivel mindkét meccsen sokat volt 
nálunk a korong, uraltuk a játékot, 
tele voltunk önbizalommal, és ezért 
hátul felelőtlenekké váltunk, feles-
leges rizikós passzokat vállaltunk 
be, amelyekből le tudtak fordulni az 
ellenfelek, gyakorlatilag tiszta gól-
helyzeteket teremtettünk számukra.

A védekezés igazi tesztje azonban 
Székesfehérváron következik. Az 
osztrák ligában játszó Hydro Fehér-
vár AV19 vendégeként megtapasztal-
hatjuk azt, hogy miként teljesítünk, 
ha egy erősebb ellenfél beszorít min-
ket hosszabb cserékre, amikor már 
fogy az oxigén (mert biztosan lesz 
ilyen a bajnokságban a Csíkszereda, 
a Fradi és mások ellen is). Lénye-
gesen kevesebbet lesz nálunk a ko-
rong, és a legjobb magyar csatárok 
ellen kell megmutatnunk, hogy egy 
korongvesztéskor miként tudunk 
azonnal reagálni, nyomást gyako-
rolni az ellenfélre. Az ilyen mérkő-

zések rengeteg hasznos információt 
adnak az edzői stábnak, amelyeket 
később hasznosíthatunk. A fehérvá-
ri meccs után pedig még egy teljes 
hetünk lesz arra, hogy az itt felme-
rülő kérdésekre megfelelő válaszo-
kat találjunk” – fogalmaz Szilassy, 
hozzátéve, hogy ilyen szempontból 
jól is jön, hogy a legerősebb ellenfél-
lel zárják a felkészülést.

Az edzőmeccsek esetében nem 
fi gyeli az ellenfelet a stáb, nem ké-
szülnek fel a riválisból, hanem saját 
játékukat építik, ennek is megvan 
az előnye – mondja a vezetőedző –, 
mert így a szakmai stáb és a játéko-
sok számára is kihívás azonnal dön-
téseket hozni, másodpercek alatt 
reagálni a meccs alatt tapasztaltak-
ra. Az eredeti terv szerint egyébként 
négy Erste Ligán kívüli ellenféllel 
játszott volna a GYHK, szlovéniai tú-

rára készültek, de csak nagyon korai 
időpontokat kínáltak a kiválasztott 
ellenfelek, a Jesenice és az Olimpia 
Ljubljana.

Orbán a kapitány

Azt már eleve tudni lehetett, hogy a 
GYHK-nál új személyt kell találni a 
csapatkapitányi C betű viselésére, 
hiszen Tero Koskiranta visszavonult. 
Orbán Brance-ra esett a választás. 
„Van, ahol a csapat választ, de én 
jobbnak látom, ha magam hozok 
döntést erről. Jól ismerem Brance-t, 
tudom, hogy igazi vezéregyéniség 
(az volt a MAC-nál is). Igazi kapitány, 
szervezi a csapatépítő programokat, 
a rendet az öltözőben. A csapatka-
pitányi titulusnak a legkisebb része 
az, hogy mérkőzéseken kezet fog és 
odamehet a játékvezetőkkel konzul-
tálni. Híd kell legyen a játékosok és 

a vezetés között, és számos más fel-
adata is van. A legjobb személy erre 
Brance, aki nem mellesleg a jégen 
is élen jár a teljesítményével. Azt a 
döntést hoztuk, hogy hazai pályán 
Trancă Dani és Szigeti lesz az A be-
tűs segítő, idegenben pedig Vincze 
Péter és Saari lesz ez. Így létrejött 
egy olyan öttagú csoport, akikkel 
akár a hokival kapcsolatos vagy 
azon kívüli ügyekben konzultálni 
tudunk.

Azt tudni kell, hogy csak olyan 
játékosokat kerestünk és hoztunk a 
csapathoz, akik nemcsak jó jégko-
rongozók és megfelelők a posztjuk-
ra, de pozitív a személyiségük is. 
Sok jó egyéniség alkotja a keretet. 
Többségüket személyesen ismer-
tem, dolgoztam velük korábban, de 
a három új fi nn légióst és Sylvestrét 
is alaposan »lekádereztük« leigazo-

lásuk előtt. Sokan kérdezik, hogy 
várhatók-e újabb igazolások. Én 
úgy gondolom, hogy nem lesz, nem 
szeretnénk változtatni, hacsak va-
lamilyen váratlan esemény, például 
súlyos sérülés nem indokolja ezt. Itt, 
Gyergyóban mindig több külföldi 
volt, de én ennek nem vagyok a híve, 
a jó öltözői kémia sokkal többet fog 
hozni, mint ha szakmai biztonság-
ban éreznénk magunkat és mindig 
lenne kivel pótolni azt, aki épp rosz-
szul teljesít vagy sérült. Többre tar-
tom a bizalmat mindkét irányban, 
mint hogy mennyiségi módon tar-
tanánk fenn egy versenyszellemet a 
játékosok között. Ha valaki nem ját-
szik, az mindig szomorú, és ezt egy 
ideig kordában lehet ugyan tartani, 
de hosszabb távon ez mérgezi az öl-
tözői hangulatot. Úgy gondolom, ne-
künk kell elérnünk, hogy harcosak 
legyenek a játékosok, és ne a magas 

létszám gerjesszen egyfajta verseny-
helyzetet, aminek több a vesztesége, 
mint a pozitív hozadéka” – állapítja 
meg a vezetőedző.

Telt házra várva

Az Erste Liga hivatalosan még nem 
közölte ki a végleges programot, de 
a csapatoknak már jelezték, hogy 
mire készüljenek az első napokban. 
Így már tudható, hogy szeptember 
17-én a Dunaújvárosi Acélbikákat 
fogadja a GYHK Gyergyószentmikló-
son. A csapatban mindenki reméli, 
hogy erős telt ház, nagy hangulat 
várja majd a piros-fehéreket. Az elő-
ző szezonban egyetlen mérkőzést 
sem láthatott a helyszínen a hazai 
publikum, mindenki éhes már a jég-
korongra. És ez egy új csapat, amely-
nek érdemes szurkolni...

Így készül a szezonra a GYHK
Szilassy Zoltán: a bizalom fontosabb, mint a mennyiség

A magyarországi edzőmérkőzések bizakodásra adnak okot a szezonrajt előtt   ▴  FORRÁS: GYŐRI  ETO HC




