
Sport

A pozsonyi jégkorong-világbaj-
nokság végén tartotta éves kong-
resszusát a Nemzetközi Jégko-
rongszövetség (IIHF), amely so-
rán a tagországok elnökei több 
fontos ügyben is döntöttek. A 
legfontosabb ezek közül a világ-
bajnoksági rendszer átszervezése 
volt. Románia a harmadik érték-
csoportba, a magyarok pedig a 
másodikba kaptak besorolást.

A nemzetközi szaksajtó már az 
elmúlt év közepén írt arról, 
hogy az IIHF az idén még 

érvényes világbajnoki sorozatot tel-
jes egészében átszervezi. Utoljára 
2000-ben történt átcsoportosítás a 
vébéket illetően. A Divíziókra osz-
tás a szentpétervári világbajnokság 
alatt született meg, az akkori A, B, 
C és D csoportokat váltotta fel a 
divíziós rendszer, amely 10 évet és 
11 lebonyolítást ért meg. A csütör-
tökön újra átszervezett rendszer ér-
dekesebbé teheti majd a vébéket.

Az első nagy változás a Top Di-
víziót érinti. Jövőtől a részt vevő 16 
csapat nem négy négyes csoport-
ban, hanem két nyolccsapatos cso-
portban szerepel. A csoportokból 
az első négy jut a negyeddöntőbe, 
míg a két csoportutolsó esik ki a 
Top Divízióból. A kiesés elkerülé-
séhez ugyan elég lesz egy meccset 
nyerni, ám a negyeddöntőbe jutá-
sért legalább négy csoportmérkőzé-
sen kell győzni.

Jóval nagyobb a változás az 
alsóbb osztályokban. Gyakorla-
tilag a Divízió I-et és II-t több 
értékcsoportra osztották, így a 
Divízió I A és B csoportja nem 
lesz egyenértékű jövőtől. Ugyanis 
a Top Divízióba csak a Divízió I 
A csoportjából lehet feljutni, in-
nen az első két helyezett játszhat 
a világ elitcsapataival. A Divízió I 
B csoportja lett gyakorlatilag a 
harmadosztály, ide kapott Ro-
mánia is besorolást. Újdonság a 
Divízió III, amely egyenértékű a 
hatodosztállyal, és szintén most 
hoztak létre egy selejtezőcsopor-
tot is, amelynek első két helye-
zettje játszhat a Divízió III-ban.
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Divízió I
A csoport: Ausztria, Szlovénia, 

Magyarország, Nagy-Britannia, Ja-
pán, Ukrajna.

B csoport: Korea, Lengyelor-
szág, Hollandia, Litvánia, Romá-
nia, Ausztrália.

Divízió II
A csoport: Spanyolország, Észt-

ország, Horvátország, Új-Zéland, 
Szerbia, Izland.

B csoport: Belgium, Kína, Mexi-
kó, Bulgária, Izrael, Dél-Afrika.

Divízió III
Észak-Korea, Írország, Török-

ország, Luxemburg, Görögország, 
Mongólia.

Bosznia-Hercegovina és Tajván 
kérte az IIHF-től, hogy őket is a 
Divízió III-ba sorolják. Amennyi-
ben a szeptember 22–24. között 
Isztambulban sorra kerülő félévi 
kongresszusán a nemzetközi szö-
vetség úgy dönt, hogy a Divízió III-
ban ragaszkodnak a hat csapathoz 
és nem engedélyezik a nyolcgárdás 
lebonyolítást, akkor Görögország, 
Mongólia, Bosznia-Hercegovina és 
Tajván egy selejtezőtornán vesz 
részt, a két első helyezett pedig jö-
vőben a Divízió III-ban játszhat.

A Top Divízió utolsó két he-
lyezettje esik ki, a Divízió I A cso-
portjának első két helyezettje jut fel 
az elit osztályba. A Divízió I B és a 
Divízió II mindkét csoportjából az 
első helyezettek jutnak a következő 
évben egy osztállyal fennebb (pl. a 
Divízió I B csoportjából az A cso-
portba), a Divízió III-ból pedig első 
két helyezett jut a Divízió II B cso-
portjába. A Divízió I mindkét és a 
Divízió II A csoportjából az utolsó 
helyezett esik ki (pl. a Divízió I 
A csoportjából a B-be, a B csoport-

ból a Divízió II A csoportjába), a 
Divízió II B csoportjából pedig két 
csapat esik ki a Divízió III-ba.

Románok és magyarok 
a világbajnokságon
A felnőttek között jövőben a 

magyar és a román válogatott is 
április 15. és 21. között vesz részt 
vébén, a magyarok Ljubljanában, a 
romániai válogatott a lengyelorszá-
gi Krynicában lép jégre.

Az U20-asok között Magyar-
ország a Divízió II A csoportjában 
Donyeckben szerepel 2011. decem-
ber 12–18. között Ukrajna, Litvá-
nia, Hollandia, Korea és Spanyol-
ország társaságában, míg Románia 
a B csoportban december 10–16. 
között Tallinban Észtország, Belgi-
um, Ausztrália, Mexikó és Szerbia 
ellen játszik majd.

Az U18-asok között Magyaror-
szág rendezi a Divízió I B csoport-
jának a küzdelmeit 2012. április 
15–21. között, az egyelőre még 
nem ismert helyszínen a magya-
rok Kazahsztán, Fehéroroszország, 
Lengyelország, Ausztria és Ukrajna 
társaságában játszanak. A román 
válogatott a Divízió II A csoportjá-
ban szerepel majd Heerenveenben 
március 25–31. között Hollandia, 
Nagy-Britannia, Korea, Horvátor-
szág és Litvánia csapataival.

A felnőtt nőknél Románia jövő-
ben nem vesz részt világbajnoksá-
gon – legalábbis az IIHF honlapja 

szerint –, a magyarok a Divízió II A 
csoportjában Szlovéniában játsza-
nak majd március 24–30. között, 
ahol a házigazdák mellett Észak-
Koreával, Ausztráliával, Horvátor-
szággal és Új-Zélanddal játszanak 
majd.

Új tagország
Az IIHF kongresszusa – 70.-

ként a sorban – felvette tagjai 
közé Kirgizisztánt. Az ötmillió 
lakosú, 1991-ben függetlenné 
vált közép-ázsiai ország jégko-
rongszövetsége hat klubot és 218 
hokist tart számon. A fővárosban, 
Biskekben három jégcsarnok ta-
lálható, közülük az egyik nem-
zetközi mérkőzések megrendezé-
sére is alkalmas, 900 férőhelyes. 
Ugyanakkor szerte az országban 
számos természetes jégpálya is 
található. Az új kirgiz bajnok a 
Gornyak Ak-Tuz. Idén ért véget 
az ország történetének harmadik 
hokibajnoksága. A kirgiz felnőtt 
válogatott nemzetközi bemutat-
kozására az idei Ázsiai Téli Játé-
kokon került sor Asztanában. A 
debütálás elsöprő sikerrel zárult, 
hiszen Kirgizisztán hat győzelem-
mel, veretlenül nyerte meg a má-
sodik vonal (Premier Division) 
küzdelemsorozatát Thaiföld, az 
Egyesült Arab Emírségek, Mon-
gólia, Malajzia, Kuvait és Bahrein 
előtt, s ezzel összesítésben a tor-
nán a hatodik helyen végzett.

Tavaly a világbajnoki címért, idén a 
harmadik helyért küzdött egymás-
sal Csehország és Oroszország, 
mindkét esetben a csehek jöttek 
ki győztesen. A bronzmeccs a já-
tékot illetően látványos és nagyon 
iramos volt, a találkozón összesen 
tizenegy gól született, a kiállítások 
száma pedig csupán tíz perc volt. A 
tegnapi kisdöntőn három hokisnak 
sikerült dupláznia, egy játékos pe-
dig triplázott.

Igazi látványos meccset vívott a 
szlovákiai jégkorong-világbajnok-
ság kisdöntőjében tegnap délután 

a cseh és az orosz csapat. A házigazdák 
búcsúja után a szlovák közönség a 
csehek mellé állt, akik meg is hálálták 
a tegnapi meccsen a sok biztatást. Po-
zsonyban akár döntőnek is beillő talál-
kozót vívott a két csapat, a meccsen ti-
zenegy gólt és fölényes cseh győzelmet 
láthattak a nézők.

Korán, a negyedik perc elején 
szerezte meg a vezetést Cervenka ré-
vén a cseh csapat, a harmad közepén 
egy perc alatt három gólt is láthattak 
a pozsonyi Orange Arénában helyet 
foglaló nézők. A 10. percben előbb 
Kovalcsuk egyenlített, 15 másodperc-
cel később Kulikov révén már az oro-
szok vezettek. Félpercnyi játék után 
Prucha egyenlített, az első szünet előtt 
hatvanhét másodperccel Kovalcsuk 
újra vezetéshez juttatta a Bikov-
legénységet, ekkor azonban senki nem 

számított arra, hogy az oroszok utoljá-
ra lesznek gólelőnyben.

A második harmad elején Pruha 
újra kiegyenlítette az állást, a meccs 
felénél Cervenka juttatta vezetéshez 
a cseheket, a 36. percben szintén ő 
ugyan növelte a csehek előnyét, de egy 
perccel később Tarasenko egyre farag-
ta az orosz hátrányt. A meccs első sza-
bálytalanságát – amit a játékvezetők 

lefújtak – a 38. percben jegyezhettük, 
fél perccel később az első ökölpár-
baj is megvolt, amely során Elias és 
Afinogenov akaszkodott össze.

Az utolsó felvonás már csak két 
gólt hozott, a 47. percben Marek 
kétgólosra növelte a csehek előnyét, 
majd az utolsó előtti percben – miu-
tán Barulin kapus helyére is mezőny-
játékost küldött az orosz szövetségi 

kapitány – Plekanec talált be az üres 
ketrecbe.

A találkozón orosz részről 
Kovalcsuk, cseh részről Prucha és 
Plekanec is duplázott, Cervenka 
pedig triplázott. Érdekesség, hogy 
amíg a csehek csak 28 lövést adtak 
le Barulin kapujára, addig az oro-
szok 43-szor tették igazán próbára 
Plekanecet, az immár bronzérmes 

válogatott hálóőre 90,7%-os védési 
arányt produkált, míg Barulin pon-
tosan 75%-ost.

A világbajnokságon végig jobbak 
voltak a csehek, megérdemelten szorí-
tották le a dobogóról a rengeteg sztár-
ral felálló, de az okos csapatjátékot 
nélkülöző oroszokat. Jellemző adat: 
Alekszandr Ovecskin gól és pont nél-
kül zárt. A csehek a meccs végén úgy 
ünnepeltek, mintha az aranyérmet 
kapták volna meg…

Csehország önállóan 1993-tól 
vesz részt világbajnokságon, a tegnapi 
a 11. érmük. 1996, 1999, 2000, 2001, 
2005 és 2010-ben világbajnokok vol-
tak, 2006-ban a második helyen zár-
tak, míg 1993, 1997 és 1998 után idén 
bronzérmesek lettek.

Eredmények
Elődöntők: Csehország – Svéd-

ország 2–5 (0–0, 1–2, 1–3) /Elias 
(21., 55.), illetve Berglund (25., 60.), 
Backlund (36.), Ericsson (49.), Kruger 
(53.)/; Finnország – Oroszország 3–0 
(0–0, 1–0, 2–0) /Granlund (26.), 
Lajunen (48.), Immonen (50.)/.

A 3. helyért: Csehország – Orosz-
ország 7–4 (2–3, 3–1, 2–0) /Cer-
venka (4., 31., 35.), Prucha (11., 23.), 
Marek (47.), Plekanec (59.), illetve 
Kovalcsuk (10., 19.), Kulikov (10.), 
Tarasenko (37.)/.

A világbajnokság döntője, a Svéd-
ország – Finnország találkozó lapzárta 
után ért véget.

Átszervezték a jégkorong-világbajnokságot
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Csehország lett a harmadik a szlovákiai jégkorong-világbajnokságon fotó: mediafax


