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hirdetések

Erdélyi FüggEtlEn AmAtőr Jégkorong ligA

A Csíkszeredai Autosport az első győztes

A lövéte közbirtokosság 
közgyűlést tart  

2011. május 2-án, hétfőn  
de. 10 órai kezdettel 
a helyi Népházban,  
melyre a vezetőség 

tisztelettel várja  
tagsági könyvével 

a közbirtokosság minden tagját 
a sikeres megtartás érdekében.

Napirendi pontok:

– 2010-es pénzügyi beszámoló;
– ellenőrzőbizottsági jelentés;
– 2011-es költségvetés 
    véglegesítése;
– különfélék.

Amennyiben a közgyűlés 
nem lesz határozatképes, úgy 
2011. május 8-án (vasárnap) 12 
órakor folytatódik ugyanott.

lelkes amatőr jégkorongozók, az 
aktív sportolást abbahagyó fiata-
lok és kiöregedett hokisok tavaly 
ősszel összefogtak és egy ama-
tőr jégkorong ligát alapítottak. 
tizenkét csapat nevezett be az 
Erdélyi Független Amatőr Jégko-
rong liga első pontvadászatába, 
amelyet a Csíkszeredai Autosport 
csapata nyert meg. A liga meg-
alapítása egy székelyudvarhelyi 
volt jégkorongos, ifj. tarcsi And-
rás ötlete.

Az elmúlt években több 
amatőr hokicsapat is ala-
kult a megyében, tavaly 

viszont ligába tömörülve komoly 
bajnokságot is szerveztek. Az Er-
délyi Független Amatőr Jégkorong 
Liga (EFAJL) alapításának ötlete 
ifj. Tarcsi Andrástól származott, 
az egykori székelyudvarhelyi 
jégkorongozó összefogta a me-
gyebeli amatőr csapatokat, a 
tagok megválasztották a liga ve-
zetőségét, akik kidolgoztak egy 
versenyszabályzatot, internetes 
honlapot készítettek és komo-
lyan vették a sorozatot. Ez utóbbi 
ugyanis fontos szerepet játszott 
abban, hogy az EFAJL több ho-
kist mozgatott meg, mint a hazai 
felnőtt bajnokság.

Tizenkét gárda nevezett a 
2010–2011-es EFAJL bajnokságá-
ba, Csíkszeredából az Autosport, 
a Marmipal–Csíki Sasok, a Crazy 
Motors, a Pro Hoki, a Zsögödi 
Medvék és az Ezüstfenyő, Sepsi-
szentgyörgyről a Királypingvinek, 
Brassóból a HC Olimpia, Maros-
vásárhelyről a Marosparty Hockey 
Team, Székelyudvarhelyről az Old 
Boys Küküllő, Csíkszentimréről a 
Sasok, Csíkszentdomokosról pedig 
a Terkő küzdött a vándorkupáért. 
A résztvevők összesen 132 mér-
kőzést játszottak, a bajnokságban 
összesen 954 gól született, ez 7,22-
es meccsenkénti gólátlagot jelent. 
Összehasonlításul hadd említsük 
meg, hogy a MOL Liga elmúlt idé-
nyében 7,84 volt a mérkőzésenkén-
ti gólátlag.

Az amatőr bajnokság körmérkő-
zéses rendszerben – egy oda-vissza 
kör – zajlott, a csapatok csak a késő 
esti órákban (22 óra után) játszottak. 
Érdekességnek számít az is, hogy 
nem egy adott versenynaptár szerint 
zajlottak az összecsapások, hanem a 
kiírt fordulók alapján a felek egymás 
között egyeztették a találkozó idő-
pontját. Az EFAJL mottója a Fair 
Play, és ezt a magatartást elvárták 
minden játékostól. A pontvadászat 
végén az is kiderült, a sportszerűség 
jegyében zajlott a sorozat.

Az EFAJL első bajnokságában 
több mint kétszáz amatőr hokis ját-
szott, a főbírói feladatokat két még 
aktív jégkorongozó, Elekes Levente 
és Tankó Attila látta el, vonalbíró-
ként Hozó Levente, Gergely Attila, 
Lázár Zoltán, Karda László és Ban-
di Csaba működött közre.

A pontvadászatot az Autosport 
csapata nyerte, a Marmipal–Csíki 
Sasok és a Marosparty Hockey 
Team előtt. A Crazy Motors a 4., 
az Ezüstfenyő az 5., az Old Boys 
Küküllő a 6., a Királypingvinek 
a 7., a Pro Hoki a 8., a Zsögödi 
Medvék a 9., a Sasok a 10., a HC 
Terkő a 11., a HC Olimpia a 12. 
helyen zárta az EFAJL első baj-
nokságát.

A szervezők komoly statisztikát 
is készítettek a legjobb hokisokat 
illetően. A játékvezetők szavazatai 
alapján Farkas Zoltán (Autosport) 
lett a legjobb kapus, megelőzve 
Lakatos Lehelt (Marmipal–Csíki 
Sasok) és Fazakas Ervint (Crazy 
Motors). A kanadai táblázat élén 
Len Attila (Marosparty Hockey 
Team) zárt 50 ponttal (25 gól és 
25 gólpassz), megelőzve a 48–48 

pontos ifj. Tarcsi Andrást (Old 
Boys Küküllő) és Mihály Imrét 
(Autosport), utóbbi játékosok 
26 gólt és 22 gólpasszt értek el. A 
gólkirályi cím 34 találattal Bartha 
Andrást (Zsögödi Medvék) illette 
meg, megelőzve a 31 gólos Gecse 
Zsoltot (Sasok) és a 29 gólos Ador-
ján Attilát (Autosport). A legtöbb 
gólpasszt adók listáján Lőrincz 
Endre (Marmipal–Csíki Sasok) 
végzett 26 assziszttal, megelőzve 
a 25–25 gólpasszos Len Attilát és 
Tulit Gábort (Autosport). A leg-
több büntetést –12–12 percet – Bill 
McCurrach (Marmipal–Csíki Sa-
sok) és Keresztes Szabolcs (Zsögödi 
Medvék) kapta. A bajnokság díjki-
osztó gálával zárult, ahol a pont-
vadászat legjobbjai mellett számos 
különdíj is gazdára talált, mint pél-
dául a legszebb „hokysta”, a legjobb 

edző, a legszenvedélyesebb hokis, a 
„legOvecskinebb” játékos, valamint a 
Fair Play díj is, amit a Csíkszentimrei 
Sasok csapata kapott.

Ifj. Tarcsi András EFAJL-elnök 
a liga honlapján úgy fogalmazott, 
hogy a Fair Play díjat szinte min-
den csapat megkaphatta volna. 
„Talán az volt a legfontosabb, hogy 
a csapatok becsületesen és kitartó-
an végigjátszották a bajnokságot, 
egyes csapatok nagyon sok esetben 
akár 7-8 játékossal is, ami nagyon 
értékelendő. Volt olyan eset, ami-
kor a kevés létszám miatt és egy-két 
értékes játékos miatt veszítettek 
csapatok mérkőzést, de nem ez szá-
mított, kellett játszani, hiszen ha-
lasztás esetén felborult volna a liga 
teljes programja” – jegyezte meg a 
ligaelnök.

Az idényzárón a ligaelnök azt 
is elmondta, több csapat csak azért 
nevezett be a bajnokságba, hogy 
játsszon, de a végére úgy belelen-
dültek, hogy még a végső győze-
lemre is hajtottak. Igazi kihívás lett 
a sorozat. Példaként a Marmipal–
Csíki Sasok együttesét említette ifj. 
Tarcsi, az ezüstérmesek a bajnokság 
elején azért neveztek, hogy szóra-
kozzanak egyet, és „hokizgassanak”, 
ennek pedig egy második hely lett 
az eredménye. A ligaelnök szerint 
a Marmipal–Csíki Sasok „szórako-
zásból” nagyon keményen edzettek, 
kihasználták a szabadidejüket a fej-
lődésért, edzőt fogadtak, ezért is si-
került ezt az eredményt elérni. „Ha 
abba az irányba megyünk tovább, 
hogy erősítsünk, eddzünk és küzd-
jünk azért, hogy jobbak legyünk, 
akkor a lemorzsolódott profi játé-
kosokat simán, szinte észrevétlenül 
be tudjuk illeszteni a csapatokba, 
a játékunkba, ezzel pedig növel-
ni tudjuk az EFAJL színvonalát. 
Mindezzel pedig biztosítani tud-
juk ezeknek a játékosoknak, hogy 
folytatni tudják azt a sportot, amit 
a legjobban szeretnek, hiszen mind 
tudjuk, hogy függünk tőle, mert a 
jégkorong a világ legnagyszerűbb 
sportja!” – írta a liga honlapján 
ifj. Tarcsi András.

Gálamérkőzéssel zárult Csíkszeredában az EFAJL első bajnoksága fotó: csíki zsolt
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