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Az elmúlt idény két legerősebb csapata, a HSC és a Dab idén is a végső sikerre tör

HirDetéSek

A hónap közepéig derül ki, hogy 
nyolc vagy kilenc csapat indul 
a román–magyar közös nemzet-
közi nyílt jégkorongbajnokság-
ban. A június 30-i jelentkezési 
határidőig kilenc gárda nevezett 
a nemzetközi pontvadászatba, a 
három romániai és öt magyar-
országi csapat mellett a szlovák 
HC Érsekújvár is jelentkezett, in-
dulásuk azonban csak július 15-
én válik biztossá.

Öt magyarországi és három 
romániai csapat indulása 
már biztosra vehető a ro-

mán–magyar közös nemzetközi nyílt 
jégkorongbajnokságban, a kilencedik 
csapat nevezése is tény, ám a szlová-
kiai csapat sorsa csak július 15-én dől 
el. Magyarországról a Dunaújvárosi 
Dab.Docler, a Sapa Fehérvár AV19, 
a Miskolci Jegesmedvék, a Ferenc-
város és az Újpest, Romániából a 
HSC Csíkszereda, a Brassói Corona 
Fenestela 68 és a Steaua, Szlovákiából 
a HC Érsekújvár adta be nevezését a 
nemzetközi bajnokságba, ám utóbbi 
gárda még reménykedik abban, hogy 
a szlovák másodosztályban (1. liga) 
indulási jogot nyer, ebben az esetben 
pedig nem indul a román–magyar 
pontvadászatba.

Eredetileg a Partizan Belgrád is 
érdeklődött az indulásról, ám ter-
vük meghiúsult. A Partizan azért 
mondta le a szereplést, mert szep-
temberben Belgrádban rendezik a 
női röplabda Európa-bajnokságot, 
a jégcsarnok berendezéseit pedig 
a röplabdások veszik igénybe, így 

október elejéig nem lenne jegük a 
szerb hokisoknak. Mivel a város má-
sik pályája, a Pingvin is gondokkal 
küszködik és kútba esett az újvidéki 
SPENS csarnok használata is, a csa-
pat felkészülése is veszélybe került. 
A fekete-fehér klub alternatív meg-
oldást keresett a kieső berendezések 
pótlására, azonban a város, amely a 
Pionir komplexumot üzemelteti, 
annak ellenére sem volt hajlandó a 
megoldásra, hogy a hokisok mellé 
állt a szerb szövetség és a hajdani 
világhírű kosaras, Vlade Divac által 
vezetett Szerb Olimpiai Bizottság 

is. A Partizan vezetősége a Magyar 
Jégkorong-szövetséghez eljuttatott 
levelében leszögezte, komolyan ér-
dekelte a klubot a nemzetközi baj-
nokság, azonban rajtuk kívül álló 
körülmények megakadályozták, 
hogy elinduljanak a pontvadászat-
ban. „Reméljük, számítanak ránk a 
2012/2013-as idényben, mi minden 
tőlünk telhetőt meg fogunk tenni, 
hogy elhárítsuk az indulásunk előtt 
álló akadályokat” – fogalmaznak a 
belgrádi klub vezetői levelükben.

A HC Érsekújvár indulása sem 
biztos, a szlovákiai csapat ugyanis 

jelentkezésekor közölte, akkor in-
dulnak a nemzetközi bajnokságban, 
ha Szlovákiában továbbra is csak a 
2. ligában, azaz a harmadosztályban 
játszhatnak. A szlovák 1. és 2. ligás 
klubok képviselői az elmúlt héten 
üléseztek. Eldőlt, hogy az 1. liga 14 
csapatos, a 2. liga 12 csapatos lesz. 
A hírek szerint az 1. ligában az el-
múlt szezon 13 csapata és a kiesett 
Brezno helyett az újonc Puchov 
indul, ami azt jelentené, hogy a 
Dolny Kubin mégsem lépett vissza, 
így licencét nem tudták megszerez-
ni az érsekújváriak.

A szlovákiai csapat honlapján 
megjelent hír szerint a HC Érsekúj-
vár a 2. liga mellett párhuzamosan a 
román–magyar nemzetközi bajnok-
ságban indulna, ehhez rendelkezik a 
Szlovák Jégkorong-szövetség elnök-
ségének engedélyével is. A honlap 
szerint problémák mutatkoznak a 
szlovák extraliga és az 1. liga bizo-
nyos klubjainál, ezek a bajnokságok 
ugyan már jóváhagyták a résztvevők 
számát és a lebonyolítást, de továbbra 
is lehetségesek mozgások, amelyek az 
érsekújváriakat is érinthetik, mivel 
hónapokkal ezelőtt megerősítették 
érdeklődésüket az 1. ligás rajt iránt.

Az érsekújváriak legnagyobb 
esélye továbbra is az, hogy a Dolny 
Kubin licencét megvásárolják, de 
bízhatnak abban is, hogy más csapat 
veszti el indulási jogát az 1. ligában. 
Szlovákiai forrásból származó hírek 
szerint az ügy legkésőbb július 15-
ig lezárul. A nemzetközi pontvadá-
szattal kapcsolatos következő ülés 
pénteken lesz Budapesten, az ér-
sekújvári csapat máris jelezte, részt 
kíván venni ezen. Remélhetőleg 
addig véglegessé válik az indulók 
létszáma. Már csak azért is, mert 
nyolc csapat indulása esetén az ere-
deti lebonyolítási tervet át kellene 
gondolni, a 28 mérkőzéses alapsza-
kasz ugyanis kevésnek tűnik.

A jegkorong.blog.hu szerint a 
román–magyar nemzetközi nyílt 
bajnokságot szervező két szövetség 
és a korábbi névadó szponzor, a MOL 
között továbbra is zajlanak a tár-
gyalások a hároméves együttműkö-
dés meghosszabbításáról.

Nyolc vagy kilenc csapat a nemzetközi bajnokságban


