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Kezdődik a jégkorong-világbajnokság
Holnap délután Pozsonyban és 
Kassán elkezdődik a Top Diví-
ziós jégkorong-világbajnokság. 
Szlovákia a 75. vébének ad ott-
hont, amelyen a világ legjobb 
tizenhat csapata vesz részt. A 
holnaptól május 15-ig tartó torna 
során összesen ötvenhat talál-
kozót rendeznek: huszonnégyet 
a csoportkörben, tizennyolcat a 
második körben, hatot a kiesés 
elkerüléséért, négy meccs lesz 
a negyeddöntőben, kettő az elő-
döntőben és két összecsapás 
végén lesz éremosztás. A világ-
bajnokságról napi egy találkozót 
ad élőben a román és a magyar 
Sport 1 TV.

Nehéz előre megjósolni, hogy 
a hokinagyhatalmak közül 
ki lesz a 75. világbajnokság 

győztese, de egyet előre le lehet szö-
gezni, legalább hét csapat esélyes az 
aranyéremre. A résztvevők közül 
még senki nem hirdette ki végleges 
keretét, egyébként a ma esti techni-
kai ülésen nevezik meg hivatalosan 
a csapatvezetők a vébén részt vevő 
hokisok többségét. A Nemzetközi 
Jégkorongszövetség (IIHF) a Top 
Divíziós világbajnokság versenyki-
írásában ugyanis adott egy enged-
ményt, amely szerint holnap este 
a csapatok egyenként csak tizenöt 
mezőnyhokist és két kapust kell 
megnevezzenek, a keretek egészen 
a második körig bővíthetők, de a 
tornán egy gárdában legtöbb hu-
szonkét mezőnyhokis és három 
kapus szerepelhet. Viszont sérülés, 
vagy eltiltás miatt hazaküldött ho-
kis nem cserélhető ki a keretben, 
helyére tehát csak akkor nevezhető 
más játékos, ha az illető csapatban 
még van üres hely a 22+3-ig.

Noha többen azt tartják, az 
igazi hokivébé a második körrel 
kezdődik és válik élessé minden 
egyes küzdelem, a csoportkör is tar-
togathat meglepetéseket. Tizenegy 
éve pont a csoportkörben mutatott 
rossz játéka miatt izgulhatott hazai 
jégen az orosz válogatott, de az el-
múlt időszakban pont ebben a kör-
ben szerepelt jól és okozott megle-
petéseket a fehérorosz, a norvég és 
a svájci válogatott.

A csoportokból az első három 
jut a második körbe, a kvartettek 
utolsó helyezettjei pedig a kiesés 
elkerüléséért vívnak körmérkőzéses 

minitornát. A második körben két 
hatcsapatos csoport lesz, ahonnan 
az első négy jut a negyeddöntőbe, 
ennek győztesei vívják majd az 
elődöntőket. Az elődöntők veszte-
sei a harmadik helyért küzdenek, 
az elődöntők győztesei pedig a vi-
lágbajnoki címért harcolnak majd 
május 15-én.

Csoportok, esélyesek
Az A csoportban az orosz és a 

szlovák válogatottnak elméletileg 
nem lehet gond a továbbjutás, a 
negyedik hely elkerüléséért a né-
met és a szlovén válogatott fog 
küzdeni. Utóbbi gárda keretéből 
négy meghatározó hokis – Anze 
Kopitar, Jan Mursak, Jan Urbas és 
Edo Terglav – hiányozni fog, de ott 
lesz a Sapa Fehérvár AV19 légiósa, 
Ales Kranjc a szlovákiai tornán. A 
csoport mérkőzései: holnap: Né-
metország – Oroszország (17.15), 
Szlovákia – Szlovénia (21.15); va-
sárnap: Oroszország – Szlovénia 
(17.15), Szlovákia – Németország 
(21.15); kedd: Szlovénia – Német-
ország (17.15), Oroszország – Szlo-
vákia (21.15).

A B jelű négyesben Kanada 
elég erős kerettel utazott Szlová-
kiába, Svájc, Fehéroroszország és 
Franciaország pedig elég jó játék-

erőt képvisel ahhoz, hogy kemény 
küzdelem legyen a negyedik hely 
elkerüléséért. A csoport mérkőzé-
sei: holnap: Svájc – Franciaország 
(17.15), Fehéroroszország – Ka-
nada (21.15); vasárnap: Kanada 
– Franciaország (17.15), Svájc – 
Fehéroroszország (21.15); kedd: 
Kanada – Svájc (17.15), Franciaor-
szág – Fehéroroszország (21.15).

A C csoportban a svédek és az 
amerikaiak (USA) esélyesek a to-
vábbjutásra, érdekesség, hogy utób-
bi csapat keretében három olyan 
hokis is megtalálható, akik az egye-
temista bajnokságokban játszották 
le az elmúlt idényt. Norvégia és 
Ausztria küzd majd a negyedik hely 
elkerüléséért, hacsak nem történik 
nagy meglepetés. A csoport mér-
kőzései: szombat: USA – Ausztria 
(17.15), Norvégia – Svédország 
(21.15); hétfő: USA – Norvégia 
(17.15), Svédország – Ausztria 
(21.15); szerda: Ausztria – Nor-
végia (17.15), Svédország – USA 
(21.15).

A D jelű kvartettben a finnek és 
a csehek esélyesek az első két helyre, 
a lettek és a dánok pedig a harmadik 
helyért küzdenek. Az erőviszonyokat 
és az elmúlt években nyújtott teljesít-
ményüket tekintve talán Lettország-
nak van esélye arra, hogy a középdön-

tős csoportban is szerephez jusson. A 
csoport mérkőzései: szombat: Finn-
ország – Dánia (17.15), Csehország 
– Lettország (21.15); hétfő: Cseh-
ország – Dánia (17.15), Lettország 
– Finnország (21.15); szerda: Dánia 
– Lettország (17.15), Finnország – 
Csehország (21.15).

A középdöntő E csoportjába az 
A és a D jelű négyes első három he-

lyezettje jut, míg az F csoportban a 
B és a C kvartettek első három he-
lyezettje folytatja tovább a küzdel-
meket. A csoportkörből az egymás 
elleni eredményeket továbbviszik a 
felek a középdöntőbe. A második 
körben május 5. és 9. között zajla-
nak majd a küzdelmek, mindkét 
hatosból az első négy jut tovább. 
Május 5-én, 7-én és 8-án játsszák a 
kiesés elkerüléséért a találkozókat. 
A negyeddöntőket május 11-én 
és 12-én rendezik, az elődöntőket 
május 13-án (pénteken) játsszák, 
a bronzmeccs május 15-én 17 óra-
kor kezdődik, míg ugyanaznap este 
21.30-tól a döntőre kerül sor.

Oroszország 
az EHT-győztes
Oroszország válogatottjának győ-

zelmével ért véget az Euro Hockey 
Tour (EHT). A sorozatban Cseh-
ország, Finnország, Oroszország 
és Svédország csapatai vettek részt, 
minden ország rendezett egy-egy 
tornát. Az utolsó turnénak egy 
mérkőzés kivételével Brno adott 
otthont. Eredmények: Finnország 
– Csehország 1–2, Svédország – 
Oroszország 2–1 (Malmöben ját-
szották), Csehország – Oroszország 
6–3, Svédország – Finnország 0–2, 
Oroszország – Finnország 4–2, 
Csehország – Svédország 2–4. Az 
EHT rangsora: 1. Oroszország 27 
pont, 2. Svédország 20 p., 3. Finn-
ország 13 p., 4. Csehország 12 p.

A 10 115 férőhelyes pozsonyi Orange Arena 32 találkozónak ad otthont

A 8347 férőhelyes kassai Steel Arénában 24 találkozót rendeznek


