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Október végén a csíkszeredai Vá
kár Lajos Műjégpálya ad otthont 
a jégkorong Kontinentális-kupa 
második körében a C csoport 
mérkőzéseinek. A román bajnok 
HSC Csíkszereda egy lett, egy 
szlovén és egy kazah csapat el
len játszik.

Rangos ellenfelek ellen ját-
szik október 21–23. között 
a Vá kár Lajos Műjégpályán 

a HSC Csíkszereda jégkorongcsa-
pata. A Kontinentális-kupa máso-
dik körében a lett és a kazah baj-
nok mellett a szlovén pontvadászat 
ezüstérmese lesz a román bajnok 
ellenfele. Tavaly Szlovéniában a 
HSC megnyerte a második kör C 
csoportját a Szarijarka Karaganda, 
a Dab.Docler és a HDK Maribor 
előtt, majd a sorozat harmadik köré-
ben, az Asiagóban tartott E csoport-
ban az utolsó helyen végzett. Ám a 
tavalyi kazah bajnok legyőzésével 
így is minden idők legjobb romániai 
eredményét érték el a csíkszeredai 
hokisok a nemzetközi klubcsapatok 
számára kiírt sorozatban.

A tavalyhoz hasonlóan, idén 
is kapott egy szlovén és egy ka-
zah ellenfelet a HSC Csíkszereda, 
a harmadik külföldi résztvevő a 
lett Liepajas Metalurgs II lesz. Az 
esélyeket tekintve, amennyiben a 
szlovén bajnoki ezüstérmes első 
csapatával érkezik, akkor nehéz lesz 
bárkinek is megszorítani a HDD 
Olimpiját. Bár erre kevés az esély, 
hiszen az osztrák bajnokságban 
szereplő gárdák közül senki nem 
nevezett a ljubljanaiakat leszámítva 
a Kontinentális-kupába, így elkép-
zelhető, hogy a szlovénok sem első 
csapatukat küldik harcba Csík-
szeredában. A szlovénok második 
csapata, a HS Olimpija tavaly a 
Slohokej Ligában lett második, az 
a gárda viszont könnyedén legyőz-
hető. A Bejbarjisz Atirau is nagyon 
erős játékerőt képvisel, a kazahok 
is esélyesek a továbbjutásra. A lett 
bajnok is második számú csapat, hi-
szen a Liepajas Metalurgs a balti ál-
lamok ligájában szerepelt az elmúlt 
idényben, míg a Metalurgs II csak a 

lett pontvadászatban indult. Tavaly 
a Kontinentális-kupa harmadik 
körében szerepeltek és a D csoport 
utolsó helyén végeztek.

Természetesen a HSC is a cso-
portgyőzelemre pályázik, noha a pa-
pírforma szerint nem a legesélyesebb 
gárda a továbbjutásért vívandó harc-
ban. Igaz, a tavaly is csak második 
számú esélyes volt, mégis sikerült 
legyőzni a kazah bajnokot és telje-
síteni a gárda egyik évi célkitűzését. 
Az biztos, október végén három nap 
alatt hat remek mérkőzés helyszíne 
lesz a Vákár Lajos Műjégpálya.

Az ellenfelek
Lettországban a Liepajas Me-

talurgs II nyerte a kilenccsapatos 
bajnokságot, az alapszakaszban 17 
pontos hátránnyal a második he-
lyen zárt a gárda a HK Ozolnieki 
mögött. A Metalurgs II a negyed-
döntőben a HK Rigát összesítésben 
2–0-ra, az elődöntőben a DHK 
Latgalet összesítésben 3–1-re múl-

ta felül, majd az alapszakaszgyőztes 
Ozolnieki ellen 4–0-s söpréssel 
nyerték a döntőt. A klub első csa-
pata a balti államok ligájában sze-
repel, a Metalurgs II pedig a lett 
pontvadászatban indult az elmúlt 
idényben, a csapatban csak hazai 
játékosok szerepeltek.

Szlovéniában az Acroni Jesenice 
lett a bajnok, ám lemondott a Kon-
tinentális-kupa indulási jogáról, 
így az elmúlt idény második helye-
zettje, az Olimpija Ljubljana indul 
a nemzetközi sorozatban. Érdekes-
ség, hogy az Acroni és az Olimpija 
is az osztrák bajnokságban szere-
pelt az elmúlt idényben, csak a rá-
játszásban kapcsolódtak be a szlo-
vén pontvadászatba. Mivel idén az 
EBEL-ben szereplő csapatok nem 
vesznek részt a Kontinentális-kupá-
ban, elképzelhető, hogy az Olimpija 
Ljubljana második számú gárdája, a 
HS Olimpija jön Csíkszeredába. 
A HS Olimpia a Slohokej Ligában 
szerepelt, a nemzetközi pontva-

dászatban hat szlovén, két horvát, 
egy-egy osztrák és szerb csapat vett 
részt, a sorozatot a Partizan Belgrád 
nyerte a HS Olimpia előtt.

Kazahsztánban az Bejbarjisz 
Atirau nyerte a tízcsapatos baj-
nokságot. A Bejbarjisz az alapsza-
kaszban a HSC tavalyi Kontinen-
tális-kupa ellenfele, a Szarijarka 
Karaganda mögött a második 
helyen zárt. A negyeddöntőben 
a Gornjak Rudnijt 3–0-s összesí-
téssel múlták felül, az elődöntő-
ben az Irtish Pavlodaron léptek át 
4–2-es összesítéssel, majd a döntőt 
söpréssel (4–0) zárták a Barjis II. 
Astanával szemben.

A menetrend
A Kontinentális-kupa 2012-es 

idényében három selejtezőkört és 
egy döntő tornát rendeznek, ösz-
szesen tizennyolc csapat vesz részt 
a sorozatban. Az első körben egy, 
a második és harmadik körben két-
két selejtezőcsoport lesz.

1. kör: A csoport (szeptember 30.–
október 2., Ankara): White Caps 
Turnhout (belga), Baskent Yildizlari 
Ankara (török), Tartu Kalev-Välk 
(észt), Metula HC (izraeli).

2. kör: B csoport (október 21– 
23., Dunaújváros): HYS The Hague 
(holland), CH Jaca (spanyol), Dab.
Docler, A csoport győztese. C cso-
port (október 21–23., Csíkszereda): 
Liepajas Metalurgs, Olimpija Ljub-
ljana, HSC Csíkszereda, Bejbarjis 
Atirau.

3. kör: D csoport (november 25– 
27., Herning, Dánia): HC Asiago 
(olasz), Sheffield Steelers (angol), 
Herning Blue Fox (dán), B cso-
port győztese. E csoport (november 
25– 27., Donyeck): Rubin Tjumen 
(orosz), Cracovia Krakkó (lengyel), 
Donbass Donyeck (ukrán), C cso-
port győztese.

Döntő (2012. január 13–15., 
Rouen, Franciaország): Rouen Dra-
gons (francia), Junoszty Minszk (fe-
hérorosz), D és E csoport győztese.
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Tavaly Mariborban legyőzte a HSC a kazah bajnokot. Októberben hazai pályán ismételhetik meg a sikert


