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• Öt csapat részvételével rendez női jégkorongtornát a hétvégén a Gyer-
gyószentmiklósi Fox Hockey. Az esemény fontos állomása lesz a felkészü-
lésnek, idén ugyanis két bajnokságban szerepelnek a „rókalányok”.

GERGELY IMRE 

A Székelyföldi Jégkorongtor-
nát 2019-ben rendezte meg 
először a gyergyói női együt-

tes, és a tavalyi kényszerszünet után 
most hétvégén, szeptember 10. és 12. 
között kerülhet sor a második kiírás-
ra. A Fox Hockey vendégei a Deb-
receni HK, a Dunaújvárosi Angels 
és a Hatvani Gigászok, valamint a 
Csíkszeredai Sportklub lesznek. Iga-
zából csak a debreceni csapat számít 
újoncnak a tornán, hiszen két éve a 
másik négy gárda alkotta a mezőnyt 
– mondta el az eseményt beharan-
gozó sajtótájékoztatón a Fox Hockey 
vezetője, Laczkó Levente.

A rendezvényre a belépés ingye-
nes, szeretettel várnak mindenkit a 
várhatóan színvonalas mérkőzések-
re. A meccsek remek erőfelmérők 
lesznek a résztvevők számára, itt is 
láthatják majd, hol tartanak a felké-
szülésben – mutatott rá Láng Zoltán 
vezetőedző.

Van is miért keményen dolgozni 
az előszezonban, hiszen idén sok-
kal több kihívás vár a rókalányok-
ra, mint az előző szezonban. A Fox 
ugyanis a magyarországi női hoki 
színterén is bizonyítani szeretne. Az 
U25-ös bajnokságban indul, a KMH, 
a MAC Marilyn, az FTC és egy több 
csapatból összeálló észak-magyar-

országi válogatott társaságában. Az 
alapszakaszban a gyergyóiak min-
den meccsüket hazai jégen játsszák 
majd, és a cél, hogy az első négy 
között végezzenek. Ha ez sikerül, 
akkor a középszakaszban, újabb si-
ker esetén pedig a döntőben szere-
pelhetnek.

A romániai bajnokságban is 
több a feladat, mint az elmúlt évek-

ben. Az eddigi résztvevők, azaz a 
címvédő gyergyóiak, a Csíkszere-
dai Sportklub és a Bukaresti Tri-
umf három újonnan bemutatkozó 
ellenfelet kap: benevez a Bukaresti 
Sportul Studențesc, továbbá egy 
marosvásárhelyi fi atal együttes, és 
a Székelyföldi Jégkorong Akadémia 
is indít csapatot a női bajnokság-
ban – mondta el Laczkó. Lesz tehát 

bőven játéklehetőség, jégidő min-
denkinek.

A 2. Székelyföldi 
Jégkorongtorna programja

Pénteken 13.40-től megnyitó, 14 órá-
tól Hatvani Gigászok–Debreceni HK, 
15.20-tól Gyergyószentmiklósi Fox 
Hockey–Dunaújvárosi Angels, 16.35-
től Csíkszeredai Sportklub–Gigászok, 
17.50-től DHK–Angels, 19.05-től Fox 
Hockey–Sportklub. Szombaton 14 
órától Sportklub–Angels, 15.20-tól Fox 
Hockey–DHK, 16.35-től Gigászok–An-

gels, 17.50-től Sportklub–DHK, 19.05-
től Fox Hockey–Gigászok. Vasárnap 
10 órától kisdöntő, 11.20-tól döntő.

A Magyar Judomesterek Clubja 
rendezésében került sor a 22. 

Hungarian Masters Open nyílt ma-
gyar veterán cselgáncsbajnokságra 
Győrben, az Olimpiai Sportparkban.

„A koronavírus-járvány miatt 
hosszú idő után mi rendeztünk első-
ként veterán versenyt Európában, tíz 
ország 144 dzsúdósának részvételé-
vel. A versenyzőktől kapott vissza-
jelzések szerint a helyszín és a ren-

dezés körülményei egyaránt nagyon 
jók voltak, nemzetközi mércével is” 
– mondta a főszervező, Flóri Miklós. 
Az idei viadalra a házigazda Magyar-
ország mellett az Amerikai Egyesült 
Államokból, Ausztriából, Belgium-
ból, Csehországból, Horvátország-
ból, Nagy-Britanniából, Romániából, 
Szlovákiából és Ukrajnából neveztek 
be versenyzők. A székelyföldi veterán 
dzsúdósok négy arany- és négy ezüst-

éremmel, valamint egy 5. helyezéssel 
tértek haza. Aranyérmesek: Katona 
Szabolcs (M1-es korosztály, 100 kg-os 
súlycsoport), Sinka Szabolcs (M2, 66 
kg), Szőcs László (M5, +100 kg) és Igor 
Brînzilă (M6, 81 kg). Ezüstérmesek: 
Orbán Ferenc (M1, +100 kg), Szente 
Loránd (M2, +100 kg), Erőss Botond 
(M3, 100 kg) és Tordai Levente (M5, 
+100 kg). 5. helyezett: Sergiu Lascu 
(M5, 73 kg). (D. L.)

15.00 Kerékpározás, brit körverseny (Eurosport 1)
17.00 Férfi röplabda, Eb: Németország–Szlovákia (Telekom Sport 1)
19.00 Tenisz, amerikai nyílt bajnokság, US Open (Eurosport 1)
20.00 Férfi röplabda, Eb: Csehország–Olaszország (Telekom Sport 3)

• S P O R T E S E M É N Y E K  A  T E L E V Í Z I Ó B A N  

Kupameccsekkel rajtol a női kosárlabdaidény
Marosvásárhelyen kisorsolták a női kosárlabda Román Kupa első 
fordulójának párosításait. Az első körben nem lép pályára a tavalyi 
kiírás két legjobb együttese, a címvédő Sepsiszentgyörgyi Sepsi-SIC 
és a Szatmárnémeti VSK. Íme, a legjobb nyolc közé jutásért oda-vissza 
rendszerben zajló párharcok programja: Marosvásárhelyi Sirius–Tri-
umf Botoșani, CSM Alexandria–Gyulafehérvári CSU, Kézdivásárhe-
lyi SE–Aradi Baschet UAV, Bukaresti Agronomia–Brassói TBv CSU 
Olimpia, CSM Târgovişte–Bukaresti Rapid, Kolozsvári U–Konstancai 
Phoenix CSU Simona Halep. A nyolcaddöntős meccseket szeptember 
25-én és 29-én, a negyeddöntőket december 29-én és január 5-én, míg 
a Final Fourt február 26–27-én rendezik.

Női kézi BL: a Győri ETO az élen
Szombaton rajtol a női kézilabda Bajnokok Ligája 2021–2022-es 
idénye. Az Európai Kézilabda-szövetség (EHF) hivatalos honlapján 
megjelent erősorrendjében a Győri Audi ETO KC áll az első helyen. 
Az előző BL-idényt a 3. helyen zárta a Győr, amely minden fronton 
nyerni akar a 2021–2022-es évadban. A magyar bajnok Ferencváros 
az előkelő 5. helyet foglalja el. A címvédő Vipers Kristiansand – amely 
kedden jelentette be Tomori Zsuzsanna szerződtetését – a második, a 
3. helyen az orosz CSZKA Moszkva áll, míg a Bukaresti CSM a hetedik 
ezen a listán.

• RÖVIDEN 

Győrben küzdöttek az idősebb cselgáncsozók

Győri csoportkép a székelyföldi cselgáncsozókkal   ▴  FORRÁS: SINKA SZABOLCS

Nemzetközi női hokitorna Gyergyóban
Az eddiginél gazdagabbnak ígérkezik a női jégkorongozók szezonja

A Székelyföldi 
Jégkorongtorna támogatói

Hargita Megye Tanácsa, Gyer-
gyószentmiklós Önkormányza-
ta, MOL Románia, Communitas 
Alapítvány, és számos vállalko-
zó. (X)

• F I Z E T E T T  H I R D E T É S

Ismerős ellenfelekkel találkoznak a székelyföldi együttesek   ▴  K O R Á B B I  F E L V É T E L :  P I N T I  A T T I L A




