
Sport

Dinamikus játék konzervatív 
körítéssel. Első olvasásra 
meghökkentőnek tűnik, 

de ez az ezredforduló jégkorong-
jának egyik lehetséges meghatáro-
zása. A hoki talán a földkerekség 
legkiszámíthatóbb és legzártabb 
csapatsportja. Ebben a sportágban 
példának okáért a világelitet is köny-
nyedén be lehet skatulyázni. Ehhez 
elegendő, ha rendelkezünk néhány 
kis méretű dobozzal, és nyilván 
nem árt, ha a képzelőerőnk átlagos 
hokiműveltséggel társul.

Kezdhetjük is az osztályozást. 
Először is van ugyebár a Nagy Ha-
tos. Róluk szól a jégkorong minden 
szinten. Felnőttben, utánpótlásban 
és ifiben is ők és csakis ők uralják a 
jégkorong modern korszakát. A hat 
„ország”, valójában földrajzilag, illet-
ve politikailag is jól elkülönülő há-
rom pár hokidinasztia: Észak-Ame-
rika, Skandinávia, Keleti Tömb. Az 
elsőben Kanada, a játék őshazája és az 
Egyesült Államok a hoki tőkésítője, 
a másodikban Svédország és egykori 
gyarmata, Finnország, harmadikban 
pedig Csehország és Oroszország, 
azaz az „hidegháború” két keleti 
nagyhatalmának, Csehszlovákiának 
és Szovjetuniónak jogutódjai. Akár-
hol ütjük fel a hokitörténelem Nagy 
Könyvét, őróluk olvasunk.

Másodjára aztán ott vannak 
az Örök Üldözők. Az utóbbi em-
beröltő alatt leginkább a svájciak 
érdemelték ki ezt a besorolást, de 
melléjük még odakívánkozik az egy-
kori nyugatnémet alapokon tovább 
építkező Németország, valamint a 
csehszlovák iskola számkivetett kis-
testvére, Szlovákia. A felzárkózás ér-
dekében Svájc a lehető legjobb utat 
járja. A hagyományt és a földrajzi 
adottságait felhajtó erőként hasz-
nosító alpesi országban tizenkét csa-
patos bajnokság, szép számú, biztos 
anyagi hátérrel rendelkező hivatásos 
klub és széles körű utánpótlás-neve-
lés van. A módszeres munka...

Svájchoz hasonlóan Németor-
szágban is a sportszerető polgári kö-
zönségre lehet építeni. Azokra, akik 
kedvenceik mezébe bújva, klubsállal 
a nyakukon heti rendszerességgel ki-
látogatnak a jégcsarnokokba és meg-
fizetik az átlagosan ötveneurós belé-

pőt. Kelet-Közép-Európától eltérő-
en az ingyenes szájszurkolók napja 
ott már leáldozott. A csapat hívei 
nem merülnek ki abban, hogy a vi-
lághálón névtelenségbe burkolózva 
kéretlenül-kelletlenül tanácsokat 
osztogatnak. Áldozat nélkül nincse-
nek sikerek. Ezt a svájciak igencsak 
jól tudják.

A harmadik tábor már sokkal 
elmosódottabb körvonalú. A Ka-
paszkodók fő célkitűzése az elitben 
való huzamos megmaradás. Ők 
nem álmodoznak érmekről, de még 
a negyeddöntőbe jutásról sem. Ki-
zárólag a kiesés rémálmától mene-
külnek. Ha esetleg mégis bejutnak 
a nyolc közé, az csak hab a tortán. 
Ott már csak az áldozati bárány sze-
repére vállalkoznak. Ettől még ez a 
tábor sem sokkal népesebb, mint 
az előző, és földrajzilag-politikailag 
erőteljesen kötődik a Nagy Hatos-
hoz. Ketten szovjet utódállamok, 
a másik kettő pedig évtizedek óta a 
Skandináv négyek tagja, hiszen ha 
szó szerint nem is a félszigeten fek-
szik, de a dán fővárost mindössze 
egy jó félórás sétahajóút választja el 
Malmötől. Fehéroroszország, Nor-
végia és Dánia hosszú távon és tuda-
tosan építkezik, rendkívül kisszámú 
utánpótlása miatt ebből a táborból 
leginkább Lettországot fenyegeti a 
lecsúszás veszélye.

Végül pedig ott vannak az egy-
szer fent, aztán lent sormintát kö-
vető nemzetek fiai. A Liftezők sok 
jóindulattal is alig vannak öten: 
Ausztria, Szlovénia, Franciaország, 
Olaszország, Kazahsztán. Ők leg-
inkább egymásba vagy másokba ka-
paszkodva próbálják a hátországaik 
gyenge mivoltát ellensúlyozni. Ve-
lük véget is ér a hokivilág, hiszen a 
sportban általában aki nincs az elit-
ben, az nem is létezik...

A 2011-es vb lassan a célegyenes-
be fordul. Az esemény második hét-
végéje a kiesés kérdésében hivatott 
dönteni. A lehető legélesebben, hi-
szen a két eddigi ráadáskörben mind 
a négy érintett fél egy győzelem 
mellett egy vereséget is elszenvedett. 
Csak annyiban tisztult a kép, hogy 
Szlovénia vagy Fehéroroszország, il-
letve Lettország vagy Ausztria marad 
az elit tagja. A vesztes jövőre majd a 

„majdnem elit” kategóriában, várha-
tóan Magyarországgal, Ukrajnával, 
Nagy-Britanniával és Japánnal küzd 
a 2013-as visszajutásért. De ne fus-
sunk annyira előre.

A középdöntő csoportokban 
ugyan még négy-négy mérkőzés hát-
ravan, de szombat este Pozsonyban 
– a lényeget tekintve – letisztult a 
kép: Finnország Tuomo Ruutu dup-
lájával fordított Szlovákia ellen. Így 
aztán a házigazdák végérvényesen 
szembesültek a napok óta egyre vi-
lágosabban kirajzolódó valósággal: a 
nagy generáció ideje lejárt. Demitra, 
Šatan, Gaborik, Marcel Hossa, de 
még a menet közben közvetlenül az 
NHL-ből csatlakozott Visnovsky és 
Marian Hossa is kevésnek bizonyult 
a csapattá érés folyamatában. A sír-
ásó pedig az egykoron szép időket 
megért Halak volt, akinek legkeve-
sebb fél tucat gól a lelkiismeretén 
szárad. Mondhatni: Szlovákia sír, 
Halak a sírásó.

Eredmények, műsor
E csoport: Oroszország – Dánia 

4–3, Németország – Finnország 4–5 
(szétlövéssel), Csehország – Szlová-
kia 3–2, Dánia – Németország 4–3 
(szétlövéssel), Finnország – Szlová-
kia 2–1, Csehország – Oroszország 
3–2. A csoport állása: 1. Csehország 
12 pont, 2. Finnország 8 p., 3. Né-
metország 8 p., 4. Oroszország 6 p., 
5. Dánia 2 p., 6. Szlovákia 0 p. A mai 
műsor: Szlovákia – Dánia (13.15), 
Oroszország – Finnország (17.15), 
Németország – Csehország (21.15).

F csoport: Svájc – Norvégia 
2–3, Kanada – USA 4–3 (szétlö-
véssel), Svédország – Franciaország 
4–0, Norvégia – Kanada 2–3, USA 
– Franciaország 3–2, Svédország – 
Svájc 2–0. A csoport állása: 1. Kana-
da 10 p., 2. Svédország 10 p., 3. USA 
7 p, 4. Norvégia 5 p., 5. Svájc 3 p., 
6. Franciaország 1 p. A mai műsor: 
Franciaország – Norvégia (13.15), 
Svájc – USA (17.15), Kanada – 
Svédország (21.15).

G csoport: Ausztria – Szlovénia 
3–2, Fehéroroszország – Lettország 
3–6. A Szlovénia – Fehéroroszország 
és a Lettország – Ausztria találkozók 
lapzárta után értek véget.
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A finnek ellen is elbukták a meccset a szlovákok. A házigazdák eddig egyetlen sikerüket a szlovénok ellen aratták a csoportkörben
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