
Acél Aréna, Kassa. Csíkszere-
dai szemmel impozáns léte-
sítmény. Annak dacára, hogy 

közvetlen környezetét csak mérhetet-
len jóindulattal lehetne gondozottnak 
nevezni. A hivatalosan Steel Arena 
nevet viselő sportlétesítményt, nagy 
nehezen éppen csak beszuszakolták 
a sugárút, néhány igencsak lerob-
bant állapotban lévő idős bérház és 
egy szocialista realista jegyeket őrző 
tömbház közé. Amint ezen eklektikus 
állapotokra rácsodálkozva kora dél-
után a médiaközpont felé igyekszünk, 
a svájci csapat autóbusza befordul a 
művészbejáróhoz. Az első leszállók 
között ismerős arc. A bajnoki döntő-
ben hat meccset követően a Davosszal 
szemben alulmaradt Kloten Flyers 
csapatkapitánya, a svájciak legutóbbi 
felkészülési mérkőzésén góllal és gól-
passzal záró, Victor Stăncescu. A 181 
centiméter magas, 90 kilogrammos 
versenysúlyú jobbkezes szélső Buka-
restben született 1985 márciusában. 
Végigjárta új hazája korosztályos válo-
gatottjainak lépcsőfokait, és huszon-
hat éves korában 2011. április 29-én 
negyed ötkor eljutott az elitbe. Leg-
utóbb harmincnégy éve, 1977. május 
7-én, a bécsi vb-n járt Ókirályságban 
született játékos. Azon a napon Ro-
mánia csapata, Varga Dezsővel, Antal 
Előddel, Gáll Sándorral, Miklós Ti-
borral és Sólyom Lászlóval soraiban a 
kiesésről döntő ki-ki mérkőzésen egy 
góllal alulmaradt az NSZK-val szem-
ben. Akkor azonban más világ volt...

A kassai nyitómérkőzés a svájciak 
és franciák kiváló kapusteljesítmény-
nyel fűszerezett összecsapása volt. 62 
perc alatt a svájci Stephan és a francia 
Huet együtt 63 lövést hárított. Ekkor 
a támadók tehetetlenségét megunva, 
Vauclair fűzi át magát három ellenfé-
len, majd kimozdítja Huetet és dönt. 
A franciák így sem lehetnek szomorú-
ak, hiszen első alkalom, hogy pontot 
szereztek a nyitómérkőzésükön.

Péntek este a kanadaiak díszelő-
adást tartottak. Számunkra Ladd 
különszáma tette emlékezetessé a 
mérkőzést. A bemelegítés során, 
miközben a büntetőpadok mögöt-
ti lelátórészen beszélgettünk, az 
Atlanta Thrashers balkezes kiváló-
sága, a botja tollára varázsolt korong-
gal, a kék vonalnál, a palánktól mint-
egy három méterre a publikumot 
fürkészte. Ráéreztem a lehetőségre 
és kézlegyintéssel jeleztem: figyelek. 
A kanadai tizenhatos röppályára kül-
dött játékszert a helyemen csücsülve 
kaptam el. A történet bizonyára nem 
gyerekkorom kapusiskolájának di-
csérete, annál is inkább, hogy a Ladd 
mutatványához hasonlót percekkel 
később élesben is jó néhányat láthat-
tunk. Skinner, Eberle és Tavares, azaz 
az ifjú titánok voltak leginkább ele-

mükben, de a hátvédek is néhányszor 
megcsengették Mezin kapujának va-
sait. A fehéroroszok csak helyenként 
voltak egyenlő partnerek, így a dél-
utáni pozsonyi oroszverést követően, 
a KHL képviselői a nyitónapon már 
a második vereségüket szenvedték el. 
A második nap esti mérkőzésén aztán 
a lettek is alulmaradtak a csehekkel 
szemben, így az exszovjet jégkorong 
számára kifejezetten fájdalmasan in-
dult a világesemény.

Szombat este aztán ismét igazi 
hokicsemegét láthatott a hét csíksze-
redai szurkolót is soraiban tudó 5147 
fős publikum. A nyitóharmadban 
Eriksson góljára Roymark szinte 
azonnal hatalmas bombával vála-
szolt, de aztán Berglund duplájával 
kétgólos előnnyel mentek pihenőre 
a svédek. Hogy nem hárommal, az a 
MOL-döntőben idén két mérkőzést 
is vezető Országh Péteréknek kö-
szönhető, akik nem adtak meg egy 
teljesen szabályos találatot. Meglepő 
módon a háromkoronások sem kö-
veteltek videobírót, és a túlzott ma-
gabiztosság a következő felvonásban 
megbosszulta magát: Ask és Holtet 
góljaival egyenlítettek a norvégok. 
A harmadik játékrészben Eriksson 
második góljára is van norvég válasz, 
a hosszabbításban pedig a 109 má-
sodperces létszámfölény is kevés a 
svédeknek, hogy eldöntsék a mérkő-
zést. A szétlövéseknél Eriksson után 
Berglund is kihagyja, a túloldalon 
Skroder és – videózást követően – 
Olimb is érvényes találatot szerez. A 

három svéd koronából kettő a norvé-
gok fejére került.

Eredmények, műsor
A csoport: Németország – 

Oroszország 2–0 (0–0, 1–0, 1–0) /
Greilinger (25.), Reimer (58.)/; Szlo-
vákia – Szlovénia 3–1 (0–0, 1–1, 2–0) 
/Satan (36.), Hossa (48.), Bartecko 
(60.), illetve Kranjc (23.)/; Orosz-
ország – Szlovénia 6–4 (1–0, 1–1, 
4–3) /Atjusov (5.), Afinogenov 
(36.), Kulikov (47.), Artjukin (47.), 
Radulov (57.), Zinoviev (60.), il-
letve Hebar (30.), Golic (43., 48.), 
Pajic (52.)/. A Szlovákia – Németor-
szág találkozó lapzárta után ért véget.

B csoport: Svájc – Franciaország 
1–0 (0–0, 0–0, 0–0, 1–0) /Vauclair 
(62.)/; Fehéroroszország – Kana-
da 1–4 (1–1, 0–1, 0–2) /Stepanov 
(20.), illetve Eberle (2., 49.), Skinner 
(31.), Tavares (46.)/; Kanada – Fran-
ciaország 9–1 (3–0, 2–1, 4–0) /

Gragnani (2.), Spezza (7.), Skinner 
(13., 55.), Stewart (37.), Pietrangelo 
(37.), Burns (42.), Nash (45.), Zajac 
(58.), illetve Bellemare (30.)/. A 
Svájc – Fehéroroszország találkozó 
lapzárta után ért véget.

C csoport: USA – Auszt-
ria 5–1 (2–0, 1–1, 2–0) /Kreider 
(15.), Wheeler (18.), Stastny (39.), 
Shattenkirk (43.), Smith (57.), illet-
ve Pewal (34.)/; Norvégia – Svédor-
szág 5–4 (1–3, 2–0, 1–1, 0–0, 1–0) 
/Roymark (9.), Ask (21.), Holtet 
(34.), Bastiansen (56.), Skroder 
(GWS), illetve Eriksson (7., 50.), 
Berglund (12., 16.)/.

D csoport: Finnország – Dánia 
5–1 (0–0, 2–0, 3–1) /Immonen 
(24.), Aaltonen (37.), Pihlstrom (43.), 
Granlund (53.), Ruutu (55.), illetve 
Hardt (48.)/; Csehország – Lettország 
4–2 (1–1, 1–1, 2–0) /Rolinek (18.), 
Elias (33.), Havlat (42.), Cervenka 
(59.), illetve Darzins (10.), Bukarts 
(22.)/.

A mai műsor: C csoport: USA – 
Norvégia (17.15), Svédország – Auszt-
ria (21.15, Sport 1 RO, Sport 2); D 
csoport: Csehország – Dánia (17.15), 
Lettország – Finnország (21.15).

Ráduly Róbert Kálmán
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jégkorong-világbajnokság

Norvég koronázás

Magyarokkal bővítenék az osztrák másodosztályt

Az osztrák jégkorongliga (EBEL) mellett immár az osztrák bajnokság má-
sodik vonalába (Nationalliga) is várnának magyar csapatokat – tájékoztatta 
az MTI-t Kovács Zoltán, a magyar szövetség főtitkára a két liga, az EBEL és 
a Österreichischen Eishockeyverbandes összevont pénteki egyeztetésén.

A salzburgi találkozón elhangzott, hogy az EBEL mellett – amely-
ben továbbra is tíz együttes, köztük a Sapa Fehérvár AV19 szerepel – a 
Nationalligát is szeretnék nemzetközivé tenni. Így várják magyar, szlovén 
és horvát együttesek jelentkezését. Ezt a pontvadászatot is várhatóan az 
EBEL-t támogató pénzintézet, az Erste Bank szponzorálná.

A Nationalligában ez idáig nyolc klub versengett: a HC TWK Inns-
bruck, a Dornbirn Bulldogs, az FBI VEU Feldkirch, az EC Red Bull Salz-
burg farmcsapata, az ATSE Graz, az EHC Infrafit Lustenau, az EK Zeller 
Eisbären (Zell am See) és az EHC Bregenzerwald.

A magyar klubok közül az érdeklődők előzetes listájára a Vasas HC, az 
FTC, a Dab.Docler, a Miskolci Jegesmedvék és a Sapa Fehérvár AV19 farm-
csapata került fel. A nevezéshez azonban – akárcsak az EBEL-ben – bizo-
nyos pénzügyi, szakmai kritériumoknak mindenképpen meg kell felelniük 
az érintett egyesületeknek. Az érdeklődők május végéig dönthetik el, bead-
ják-e jelentkezésüket. A további részletekről az érintett nemzeti szövetség 
képviselői legközelebb a szlovákiai világbajnokság idején tanácskoznak. A 
magyar liga ülését holnapra hívták össze.

A tervek szerint a Nationalliga alapszakaszában 36 találkozót rendezné-
nek, szerdai és szombati játéknapokkal. A rájátszásba nyolcan jutnának. A 
play offban minden körben három siker kellene a győzelemhez. A résztve-
vők létszámának függvényében ugyanakkor az is elképzelhető, hogy a me-
zőnyt keleti és nyugati ágra osztják.

Kovács Zoltán elmondta: több magyar együttes számára is vonzó lehet 
a Nationalligában való szereplés. Ha ez megvalósulna, a magyar bajnokság-
ban vasárnap vagy hétfőnként lenne csak forduló, heti egy-egy alkalommal.

A romániai és magyar csapatokat felvonultató MOL Liga folytatásáról 
május 15. után tárgyalnak a névadó nagyvállalattal.

Reimer az utolsó előtti percben vette be Nabokov ketrecét

Cervenka szerezte a csehek negyedik gólját Lettország ellen

hiRdetéseK


