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A két román, egy ukrán és tizenki-
lenc székely hokisból álló romániai 
jégkorong-válogatott szombaton a 
Zágrábban tartott Divízió II-es világ-
bajnokság B csoportjának utolsó 
találkozóján legyőzte a házigazda 
válogatottat, és veretlenül nyerte a 
csoportot. A romániai válogatott jö-
vőben a Divízió I-ben szerepelhet.

Ráduly Róbert Kálmán

Alig néhány perccel a mér-
kőzést megelőzően, Miklós 
Ervin első felindultságában 

szurkolótábor-szervezésbe kezd. 
Mondhatni, azt csinálja, amihez ért, 
hiszen idén Brassóban ezen a téren 
már bizonyított. A Cenk alatti vá-
rosban stábjával, egyetlen szezon 
alatt a semmiből szimpatikus, hoki-
szerető közönséget teremtett. Fiaink 
piros mezben játszanak, így a másik 
rend mez mintegy tucatnyi darabja 
kisvártatva a lelátóra kerül. A gyors 
kézbesítést követően fehérbe bújik 
az alkalmi „galery”. A Tánczos Barna 
vezette szakszövetség nemcsak a több 
évtizedes sárga szín hagyományával 
szakított, hanem cseh mintára címert 
nyomtattatott a mez elülső részére. 
A jégen melegítő játékosok egyfajta 
képletes alteregójaként hangoló-
dunk mi is a mérkőzésre. Tánczos 
Antalként, Miklós Moldovánként, 
én pedig Molnárként szemlélem 
a bemelegítést. De körülöttünk 
ül, többek között, „Bíró”, „Petres”, 
„Kósa” és „Papp” is. A szinte kizáró-
lag székely fiúkból álló válogatott az 
utóbbi évek egyik legnagyobb téttel 
bíró mérkőzésére készül.

Háttérinformációk szerint a 
Nemzetközi Jégkorongszövetség a 
versenyrendszer megváltoztatására 
készül. A ma is rendkívül zárt világ-
bajnoki rendszer várhatóan tovább 
merevedik. A két egyenértékű cso-
portból álló Divízió I, illetve Divízió 
II helyett – A, illetve B megjelölés-
sel – két-két értékcsoportot hozná-
nak létre, amelyekben a Divízió I 
A csoportja és a világelit kivételével 
évente csak egyetlen csapat mozog-
na fel-le. Győzelem esetén Románia 

csapata egy év múlva a Divízió I B 
csoportjában várhatóan a hollan-
dok, az ausztrálok, a koreaiak, az 
észtek vagy a litvánok társaságában 
kergeti a korongot, ha veszít, akkor 
spanyol, izlandi, új-zélandi és belga 
ellenfelekre számíthat. 

Mindezt a két szezon óta a 
hokinemzetté válás érdekében renge-
teg áldozatot hozó horvátok is nagyon 
jól tudják. Olyannyira, hogy az első 
létszámfölényüket gólra is váltják: egy 
kipattanónál, a bal oldali bedobókör 
szomszédságából Rendulics lövi ki ele-
mi erővel a hosszú felsőt. Bár statiszti-
kai értelemben a találat már egyenlő 
létszámnál született, hiszen pillana-
tokkal korábban Kósa visszatért a bün-
tetőpadról, a védelemnek nem sikerült 
kellő gyorsasággal átszerveződnie. Az 
első percekben a házigazdák veszélyez-
tetnek. Kétszer a szerencse, egy ízben 
pedig Catrinoi NHL-összefoglalóba 
is méltán beillő bravúrja menti meg a 
vendégegyüttest az újabb góltól. Külö-
nösen a Kanaet–Lovrencsics–Novák 
sorral gyűlik meg az elején Beczéék 
baja. A harmad derekán kiegyenlítetté 
válik a játék, sőt úgy tűnik, a horvátok-

ból sokat kivett az erős kezdés. Novák 
az ujját fájlalja, Kanaet – a Szlovákiá-
ban pallérozó ifjú tehetség pedig egy-
re jobban húzza a bal lábát. A székely 
fiúk percről percre veszélyesebbek, de 
Becze közelről sem tudja kecsegtető 
helyzetben a kapus jobb lábszárvé-
dőjén átemelni a kipattanót, Adorján 
pedig egy buli után a két kör közül 
kapásból a bal kapuvas mellé bom-
báz. Biztató játék után egygólos hát-
ránnyal vonul szünetre csapatunk. A 
pihenő alatt az Antal–Kovács brassói 
edzőpárossal beszélgetve leginkább 
gólerősségünk miatt aggódunk. Rö-
vid elemzést követően abban mara-
dunk, hogy leginkább Molnártól és 
Moldovántól várhatjuk a találatot, 
azzal a megjegyzéssel, hogy: „a sze-
rencsének is módfelett fontos sze-
repe lehet az egyenlítésben”. Ha az 
edzőségbe belefárad, ifjabb Előd bi-
zonyára sikeres látnok lesz majd. Em-
berelőnyben egy kiváló keresztpasszt 
követően Antal Zsombor rosszul 
találja el kapásból a korongot, de a 
játékszer a térdre rogyó fiatal horvát 
hálóőr lábszárvédői között csodával 
határos módon a gólvonalon túlra 

vánszorog. Az Antalnak öltözött 
Tánczos még a gólt ítélő játékvezetőt 
is megelőzve ugrik talpra. Az öröm-
mámorunkban én is büszkén húzom 
ki magam, hiszen Molnárt jegyzik az 
assziszttal. Az egyenlítéshez a hor-
vátok hihetetlen zuhanása is kellett. 
Néhány pillanattal korábban Góga 
tévedését követően senki által sem 
zavartatva ketten vezethették a saját 
harmadukból Catrinoira a korongot, 
de Rendulics szó szerint elbénázta, és 
a kiváló napot kifogó gyergyói szüle-
tésű hálóőr rávetette magát a korong-
ra. Amint az utólag kiderült, ez volt 
a mérkőzés fordulópontja. Egy ilyen 
kihagyott szituációért előkészítőben 
és kölyökben kemény taslikat oszta-
nak az edzők. De legyen ez a horvá-
tok problémája.

A záró játékrészre mindkét csa-
pat egyre tompábban játszik. Elne-
hezednek a lábak, csökken az amúgy 
sem az egeket verdeső iram, különö-
sen hazai oldalon sokasodnak meg a 
hibák, de a vendégvédők is szépen 
tartják ezen a téren az ellenoldallal 
a ritmust. Mindkét fél kivár és az el-
lenfél hibájára számít. A türelemjá-

tékból a székely gárda jön ki jobban, 
hiszen a második megítélt emberelő-
nyös szituációt is sikerült gólra válta-
nia. Brusztolós, küzdős, gyurakodós 
gól ez is. Moldován, talán az utolsó 
erőtartalékait mozgósítva kotorja 
egy védővel a nyakán a korongot a 
kapu előterébe, ahonnan Petres szó 
szerint betuszkolja a játékszert a ka-
puba. A horvátok kislest reklamál-
nak, de a játékvezetőnek tetszik a 
fejlemény és ez a döntő. Negyedóra 
van még hátra a rendes játékidőből, 
és virtuálisan ismét a Divízió I-ben a 
csapat. Vontatva, de különösebb ese-
mény nélkül peregnek a percek. Ezt 
Skinner unja meg elsőként, hiszen 
– mindnyájunk megrökönyödésé-
re – nyolc perccel a vége előtt időt 
kér. Aggodalmunk jogos, hiszen tíz 
másodperccel a játékmegszakítást 
követően Rendulics üres kapuba 
tartó lövését Piszarenko vetődve 
üti oldalra. Felindultságunkban mi 
legalább a hajunkat tépdeshetjük, 
de a kanadai edzőnek még az sincs. 
A horvát csapat teljesen kifullad. 
A végéig hátvédjeink néhány apró 
hibája borzolja csak a kedélyeinket. 
A házigazda hiába kér időt, hiába 
hozza le a kapust, minden marad a 
régiben. 

A mérkőzést Skinner ugyan négy 
csatársorral kezdte, de a gólt követő-
en már csak három sorral játszott. A 
tizenöt mezőnyjátékosból a hono-
sított Piszarenko mellett tizenegy a 
HSC Csíkszereda és három a Bras-
sói Corona Fenestela 68 színeiben 
kergette az elmúlt idényben a ko-
rongot, származásilag pedig szintén 
tizenegyen csíkiak, hárman pedig 
gyergyóiak. A székelyek tehát ismét 
visszakapaszkodtak a Divízió I-be! 
Ez az, amit már nem lehet tőlük sem 
elvenni, sem elvitatni...

Eredmény: Horvátország – Romá-
nia 1–2 (1–0, 0–1, 0–1). Románia: 
CATRINOI – Kósa, Piszarenko, 
Becze, Basilides, Mihály E. – Nagy 
I., Papp, Biró O., Petres 1, Moldován 
(1) – Adorján, Góga, Molnár Zs. 
(1), Virág, Antal Zs. 1 – Gliga, Péter 
L., Páll Z. Edző: Tom Skinner.
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hiRdetés 

Az ISK–HSC Csíkszereda U14-es 
jégkorongcsapata az elmúlt hét-
végén magyar kölyökbajnokság 
döntőjében szerepelt a Budapesti 
MAC Népstadion ellen. A két nyert 
mérkőzésig tartó finálét a házigaz-
dák húzták be, a csíki csapat levo-
nult a jégről a második találkozón.

Pénteken és szombaton rendez-
ték az U14-es (kölyök) ma-
gyar jégkorong bajnoki dön-

tőt, amelyet a Budapesti MAC Nép-
stadion és a Geréb István és Molnár 
Attila alkotta edzőpáros által felké-
szített ISK–HSC Csíkszereda csa-
patai vívtak. A két nyert mérkőzésig 
tartó finálé első összecsapását jól 
kezdte a ISK–HSC, és az első húsz 
perc után 3–1-re vezettek a csíki 
fiúk. A folytatásban viszont a MAC 

erőre kapott, végül 7–4 arányban 
megnyerte a találkozót.

A döntő második mérkőzése is jól 
kezdődött csíki szempontból: már a 
3. percben vezetést szereztek Részegh 
Tamás révén. A hátralevő időben ki-
egyenlített küzdelem folyt egészen 
a 49. percig, amikor a vendéglátók 
átvették a vezetést (3–2). A helyszíni 
beszámolók szerint egy késleltetett 
kiállítás közben a MAC gólt szerzett 
(48:35 perc), majd az ISK–HSC já-
tékosa, Részegh Tamás, egy korábbi 
ütközést reklamálva a játékvezetőhöz 
korcsolyázott, nemtetszését fejez-
ve ki a kiállítás elmaradása miatt. A 
Haszonits Miklós és Varjú Árpád bí-
rói páros fegyelmi büntetéssel sújtotta 
volna a játékost, erre a csíki edzők az 
öltözőbe küldték a csapatot... A mér-
kőzésből több mint 11 perc volt hátra. 

A játékvezetők a csíki csapat levonulá-
sa után vártak két percet, majd lefújták 
a mérkőzést.

Eredmények: MAC Népstadion – 
ISK–HSC Csíkszereda 7–4  és 3–2.

Kezdődik a vébé
Magyarország válogatottja teg-

nap este megkezdte világbajnoki 
szereplését a Budapesti Papp László 
Arénában. A Divízió I-es vébé A 
csoportjában öt csapat fog küzdeni a 
Top Divízióba kerülésért Japán visz-
szalépése miatt. A házigazda magya-
rok mellett így a hollandok, a spa-
nyolok, a dél-koreaiak és az olaszok 
lesznek jelen a budapesti vébén.

Az első meccs eredménye: Spa-
nyolország – Olaszország 0–5.

A Magyarország – Hollandia 
találkozó lapzárta után ért véget.

Botrányosan ért véget a döntő


