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Kihirdette a magyar
keretet Tolvanen
Kijelölte bő keretét a február 16. és 18. közötti, lengyelországi EIHC-tornára a magyar férfi jégkorong-válogatott
szövetségi kapitánya, Jarmo
Tolvanen. A keretben három
székelyföldi születésű játékos
kapott helyet: Bartalis István,
Sárpátki Tamás és Sofron István. A 34 fős névsorban négy
kapus, 12 védő és 18 csatár kapott helyet, egyes európai és
észak-amerikai légiósok klubelfoglaltság miatt nincsenek
ott a keretben. Íme, a keret.
Kapusok: Bálizs Bence (MAC),
Duschek Dávid (DAB), Kiss
Bence (DVTK), Rajna Miklós
(Fehérvár). Védők: Jesse Dudás, Garát Zsombor, Pozsgai
Tamás (mind MAC), Kiss Dániel, Nagy Nilan, Varga Arnold (mind Újpest), Stipsicz
Bence, Szabó Dániel (mindketten Fehérvár), Láda Balázs, Vojtkó Mátyás (mindketten Miskolc), Hruby Gellért
(Dunaújváros), Kevin Wehrs
(Innsbruck, EBEL). Csatárok:
Erdély Csanád, Hári János,
Kóger Dániel, Sárpátki Tamás,
Vincze Péter (mind Fehérvár),
Galanisz Nikandrosz, Magosi
Bálint, Miskolczi Márk, Vas János (mind Miskolc), Chris
Bodó, Keegan Dansereau,
Nagy Krisztián (MAC), Andrew
Sarauer, Sofron István (Villach,
EBEL), Léránt René (DAB),
Benk András (Újpest), Bartalis
István (Schwenningen, DEL),
Csányi Karol (Nitra, szlovák).

Nyert Fehérváron
a Sportklub
Gólzáporos mérkőzésen győzött kedden este Székesfehérváron a Csíkszeredai Sportklub. A csíkiak 8–5-re nyertek
a Fehérvári Titánok otthonában a jégkorong Erste Liga középszakaszának alsóházi mérkőzésén. Egy másik mérkőzésen a Corona együttese szétlövéssel 3-2-re győzött a Ferencváros vendégeként.
A legutóbb döntős MAC Budapest 3–1-re legyőzte a címvédő és alapszakaszgyőztes
DVTK Jegesmedvék együttesét az Erste Liga felsőházi
rangadóján, ezzel a tabella élére állt.

Fehérorosz edző lett
a norvég rekorder
Ha versenyzőként nem
is, edzőként ott lehet a
phjonghcsangi olimpián Ole
Einar Björndalen, a téli játékok
legeredményesebb sportolója.
A fehéroroszok sílövő-szövetsége bejelentette, hogy a norvég klasszis a fehérorosz biatlonosok egyik edzőjeként vesz
részt a jövő pénteken kezdődő
olimpián. A 44 éves élő legenda azért maradt le versenyzőként a dél-koreai játékokról,
mert a szezon világkupa-versenyein nem szerepelt megfelelően. A sportág kiemelkedő alakja 1994-ben vett részt
először olimpián, első érmeit 1998-ban, Naganóban szerezte. Ötkarikás versenyeken
nyolc arany-, négy ezüst- és
egy bronzérmet nyert. A fehéroroszok választása egyáltalán nem véletlen, mivel
Björndalen felesége, Darja
Domracseva a fehérorosz küldöttség tagja.
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A műjégpálya megépülése óta nem volt ekkora sportberuházás Gyergyószéken

Indul az Akadémia építése
FOTÓ: GERGELY IMRE

452 millió forintos támogatást nyújt Magyarország kormánya ahhoz, hogy
Gyergyószentmiklóson
felépüljön az Erdélyi
Madárfészek Godako
Ökölvívó Akadémia központi edző- és versenycsarnoka. Az építkezés
már idén elkezdődik.

A

Magyar Ökölvívó Szakszövetség ezekben a napokban választja ki azt
a gyergyószentmiklósi helyszínt, ahol az Erdélyi Madárfészek Godako Ökölvívó Akadémia központi épületegyüttese áll majd. Az építkezés a magyar kormány Emberi Erőforrások Minisztériuma által nyújtott támogatásból fog megvalósulni, és két év alatt kell elkészüljön. Amint Erdei Zsolt, a
Magyar Ökölvívó Szakszövetség vezetője legutóbbi itteni látogatása során fogalmazott, az
Erdélyben és Székelyföldön egy
éve indult együttműködés akkor gyorsul fel igazán, ha a központ tevékenysége elkezdődik.
A létesítmény olyan körülményeket biztosít majd az ökölvívó
utánpótlás-nevelésnek, amely a
legmagasabb színvonalat jelenti. Ez szükséges ahhoz, hogy az
itt sportoló fiatalok a világ élvonalába emelkedjenek, olimpiai
és világbajnoki érmeket nyerjenek.

Hamarosan világszínvonalú feltételek között edződhetnek a jövő bajnokai

Edzőtermek
és versenycsarnok is lesz
Az építkezés megrendelője
és a létesítmény tulajdonosa a
Magyar Ökölvívó Szakszövetség lesz, működtetője pedig a
gyergyószentmiklósi székhelyű
Erdélyi Madárfészek Godako
Ökölvívó Akadémia. Az akadémia helyi vezetője, a székelyföldi fejlesztés megálmodója,
a gyergyói ökölvívás szíve és
mozgatórugója Huszár Árpád –
fogalmazott Erdei.
A központ főépülete ad majd
helyet a edzőteremnek megfelelő sportszerekkel ellátva. Ez
alkalmas lesz arra, hogy akár
gyermekek, akár felnőtt váloga-

tottak edzőtáborokat is rendezhessenek. Lesz benne erőnléti
edzőterem és egyéb specifikus
létesítmények is. Az akadémiabázis másik fontos eleme lesz
az a 600 férőhelyes körcsarnok,
amely hazai és nemzetközi versenyeknek lehet a helyszíne.

A szakmai háttér is biztosított
„A pályázat sikeres elnyerése lehetőséget ad arra, hogy
az erdélyi és székely fiatalok
is megismerkedjenek az ökölvívás nemes művészetével, és
egyben kedvet kapjanak a hazai
és nemzetköz megmérettetésre
(...) A gyergyószentmiklósi központú akadémia nevelőmun-

kájában öt területi egység vesz
részt, hogy minél nagyobb merítési alapja legyen a fiatalok
kiválasztásában. A szakmai
munka kialakításában részt
vesz a Magyarországi Madárfészek Ökölvívó Akadémia szakmai stábja, valamint a Magyar
Ökölvívó Szakszövetség szakmai vezetése” – olvasható a Magyar Ökölvívó Szakszövetség
közleményében. Erdei Zsolt kiemelte, hogy az erdélyi sporttámogatások megvalósulásában,
és így az ökölvívó akadémia
létrejöttében is fontos szerepe
van Kelemen Hunor RMDSZelnöknek is.
GERGELY IMRE

Gyenes: megint megcsináltam
Rendkívül megerőltető volt az
idei Dakar Rali, ezért Gyenes
Emánuel szerint már önmagában a célbaérés is felért egy
győzelemmel. Senki sem túlzott, aki azt mondta, hogy az
idei Dakar volt az eddigi legnehezebb, amióta a versenyt DélAmerikába költöztették – vélekedett Gyenes Emánuel. A szatmárnémeti motoros rámutatott,
hogy bár a Peruból induló, majd
Bolívián át Argentínába vezető útvonal környékét már jól ismerte, ám ezúttal jóval hoszszabb és megterhelőbb terepre
vezényelték őket. Navigálniuk
is nehezebb volt, ezért az egyes
szakaszok teljesítése is hoszszabb időt vett igénybe, ez pedig
értelemszerűen a pihenésüket
rövidítette le. „Biztos így akarták emlékezetessé tenni a versenyzőknek a tizedik dél-amerikai és összességében a negyvenedik Dakart” – fogalmazott.
A KTM motor nyergében immár pályafutása nyolcadik Dakarját maga mögött tudó pilóta idei versenyét egy lázzal járó meghűlés is nehezítette. „Ez
nem hiányzott. Épp a pihenőnap előtt lázasodtam be, és bár

Gyenes Emánuel 2019-ben is Dakar-résztvevő lenne
kicsit helyrejöttem aznap, de
végig megfázással bajlódtam”
– ecsetelte. Rámutatott, hogy
a Dakaron nem egyszerű kilábalni egy ilyen betegégből, hiszen a rendszeres hideg vizes
zuhany, a kevés pihenés és az
időjárás csak „rontja az esélyeket”. „Gyengébben is mentem,
de tudtam: 1-2 napot kell túlélnem, és utána jó lesz” – osztot-

ta meg kitartása titkát Gyenes.
Mint ismeretes, Gyenes Emánuel eredetileg a maraton kategóriában akart indulni, azzal a
nem titkolt céllal, hogy azt pályafutása során másodjára is
megnyerje. Be is nevezett, de a
dél-amerikai gépátvételkor motorjának teleszkópját már nem
tartották megfelelőnek erre a
géposztályra. Mint magyaráz-

ta, kicserélhették volna az alkatrészt a gyárira, de az itthon
összeállított konstrukció mellett döntött, és ezért a szupergyártmányúak kategóriájában
jegyezték. „Nem bánom annyira” – tenne hozzá a pilóta. Itt a
tizedik lett, míg az összesítettben a 23. helyen ért célba. „Az
volt a célom, hogy jobb helyezést érjek el, de mivel ennyire nehéz volt az idei verseny és
rengetegen kiestek, most mégis
úgy érzem, hogy aki végigment,
az mind győztes. Annyira nem
vagyok csalódott, hogy nem kerültem be a legjobb húsz közé”
– mondta. Amúgy bevallása szerint a finisbe való beérkezés volt
számára a legemlékezetesebb,
mert a viszontagságok és a fáradtság dacára akkor rendkívül tudott örülni. „Mert megint
megcsináltam” – magyarázta.
Gyenes idei terveiről közölte: először látnia kell a versenynaptárt, és az Autonet vezetőségével meg kell beszélnie a támogatási lehetőségeket. Az viszont
biztos, hogy szeretne egy új Dakar-motort, mert legfőbb vágya,
hogy jövőre újfent elinduljon a
világ legnehezebb terepraliján.

