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Szombaton (április 21.) kisebb ünnepségre sereglett össze a megyeszékhelyi Királypingvinek
apraja-nagyja, támogatói és barátai, amelynek a Sepsiszentgyörgy határában található Citroën
autószalon adott otthont.
Nem véletlenül esett erre a helyre a választás, hiszen a showroom előtt található parkolóban az
ifi királypingvinek kedvükre "hokizhattak", amíg a meghívottak megérkeztek. A 11 órára
meghirdetett kezdés egy picit csúszott ugyan, ám a késést fagylalt és torta kárpótolta. A
2009-ben életre hívott csapat nevében Kernászt Huba Attila, az évadzáró gála házigazdája
röviden ismertette a jégkorong történetét, a szentgyörgyi hoki múltját és az elmúlt évad
eseményeit, eredményeit.

A beszámolóból kiderült, hogy a Királypingvinek felnőtt együttese a hatodik helyen fejezte be az
Erdélyi Független Amatőr Jégkorong Ligában töltött második szezonját, az egyesület U12-es
alakulata pedig először indult a tizenkét csapatos országos bajnokságban (az első év a
tapasztalatszerzésről szól, a sok vereség mellett a gárda begyűjtött egy győzelmet is a
Bukaresti Sólymok ellen). A minipingvinek, azaz U10-es korosztályos gyerekek is újoncként
vettek részt a 17 csapatot felvonultató országos bajnokságban, meccseik alkalmából
Kézdivásárhelyen, Csíkszeredában és Brassóban léptek pályára. Ezek mellett a csapatok ott
voltak a Délhegy, a Fashion, a Csíkszeredai SK, a Csíki Hiúzok és a Szent György Kupán,
valamint egy debreceni tornán.
Annak ellenére, hogy nemrégiben fejeződött be a 2011–2012-es szezon, a Királypingvinek két
korosztályos csapata kis pihenő után hamarosan folytatja a felkészülést a soron következő
idényre. Ennek tükrében kis hokisaink heti két alkalommal száraz edzésen vesznek majd részt,
amiből egyik görkorcsolyás tréning lesz. Előreláthatóan a nyári tábor sem marad el, amelyet
valamikor augusztus végén szerveznek meg, a felnőttcsapat pedig várhatóan harmadszor indul
az EFAJ ligában. Az évadzáró gála az Erzsébet parkbeli rögtönzött bemutatóval folytatódott,
majd bográcsolás zárta az ünnepi napot. (tibo)
Szent György Kupa
Szombaton (április 14.) a brassói olimpiai műjégpálya adott otthont a harmadik jégkorong Szent
György Kupának. A sepsiszentgyörgyi Királypingvinek által szervezett megmérettetésen nyolc
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U10-es és két U12-es csapat színeiben több mint száz gyerek vett részt.
Mint ismeretes, az U10-es korosztályban még nem írják az eredményeket, így itt a
szórakozáson és hokizáson volt a hangsúly, az U12-es korcsoportban a "házigazda"
Királypingvinek 8–0-ra kikaptak a kézdivásárhelyi Bikáktól. A rendezvényen Antal Előd, a
Brassói Korona-Fenestela másodedzője a Román Jégkorongszövetség részéről hat rend
felszerelést (több mint 10 000 lej) adott át a szentgyörgyi kis hokisoknak. Az esemény
támogatói: Sepsiszentgyörgy önkormányzata, Bertis, Lordok Pékség, Prima Ice Cream, Depo,
Fenestela 68, Squid Design, Multi Nr. (tif)
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