
Nem sikerült túl jól a HSC Csík-
szereda jégkorongcsapatának a 
szlovákiai felkészülési időszak 
– legalábbis ezen a véleményen 
van a gárda vezetősége. Az el-
múlt időszakban a csapat a leját-
szott hat mérkőzésből mindössze 
kettőt nyert meg, a következő öt 
meccsből viszont legalább négy 
győzelmet vár a klubvezetés a 
játékosoktól. A szakmai stáb és 
a klubvezetés tegnapi sajtótájé-
koztatóján az is elhangzott, hogy 
a felkészülés során a keretből 
mindenki játéklehetőséget ka-
pott a szlovákiai tornán.
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Elégedetlen a klubvezetés 
a HSC Csíkszereda szlo-
vákiai kiszállásán nyúj-

tott teljesítményével. Az első, a 
Liptószentmiklós elleni találkozót 
leszámítva egyetlen meccset sem 
tudott megnyerni a csapat, a klub-
vezetés számára mégis a Miskolci 
Jegesmedvék elleni vereség volt a 
legfájóbb. „A játékosok fegyelme-
zetlenek voltak, rengeteg kiállítást 
kapott a csapat, két hátvédet pedig 
végleges fegyelmivel sújtottak a 
játékvezetők. Az utolsó harmadra 
három bekkünk maradt, esélyünk 
sem volt arra, hogy megfordítsuk 
a találkozót” – mondta tegnapi saj-
tótájékoztatóján Horváth László, a 
Sportklub igazgatója. Hozzátette, 
a Csíki Sör-kupán, és a Székesfehér-
váron sorra kerülő Ifjabb Ocskay 
Gábor Emléktornán javítaniuk kell 
a játékosoknak mind a győzelmek, 
mind pedig a játékteljesítményben.

Charles Franzén, a HSC veze-
tőedzője nem volt ennyire borúlá-
tó, szerinte hasznos volt a szlováki-
ai kiszállás annak ellenére, hogy a 
négy meccsből háromszor vesztesen 
hagyták el a csíki hokisok a pályát. 
„Liptószentmiklós ellen jól játszot-
tunk, az Igló elleni találkozón azon-
ban a játék már nem ment túl jól, és 
szerencsénk sem volt. A miskolciak 
ellen a sok fölösleges kiállítás, a fe-
gyelmezetlenség pedig rányomta a 
bélyegét a teljesítményre” – mondta 
a svéd tréner. Hozzátette, az Igló, a 
Miskolc és a Pöstyén elleni találko-
zókon ugyan a csapat nem játszott 
rosszul, de ezt sajnos az eredmény 
nem tükrözi. „Most már előre kell 
tekintenünk, a hétvégi meccsekre 
koncentrálunk. Remélem, mindhá-
rom nap majd telt ház előtt játszunk 
a Csíki Sör-kupán, szükségünk van 
a nézők biztatására, ez ugyanis erőt 
és lendületet ad a csapatnak” – tet-
te hozzá Franzén. Az edző reméli, 
hogy a Szepességi-kupán elszenve-
dett vereségért hazai jégen visszavág 
Iglónak a HSC. A svéd szakember 
kiemelte, a felkészülési időszakban 
fontos, hogy a csapat minél több 
erős ellenféllel mérkőzzön meg, és 
úgy érzi, idén sikerült egy jó progra-
mot összeállítani a szezonkezdésig a 
csíki gárda számára.

Gondok vannak
Ráduly Róbert Kálmán sok-

kal kritikusabb volt a csapattal 
szemben, mint a klubvezetés és 

a szakmai stáb. Csíkszereda polgár-
mestere szerint több probléma is 
van a csapattal, és ezek orvoslására 
nagyon hamar lépni kell. „Úgy ér-
zem, hogy a csapatnak valami nagy 
gondja van, valami nyomhatja a já-
tékosok szívét-lelkét. Sajnos, a csa-
patban vannak olyan hokisok, akik 
túl sokat hisznek magukról, túl 
nagy sztárnak érzik magukat. Pedig 
egy játékos nemcsak akkor kell pro-
fi legyen, amikor a szerződését alá-
írja, hanem az év minden napján, a 
pályán és azon kívül is, a sportban 
és a magánéletben is példaértékűen 
kell viselkedjen” – szögezte le a vá-
rosvezető.

A polgármester szerint a csa-
pat tagjait bizonyára megviselte a 
hosszú felkészülés, a kemény hegyi 
táborozás, és elmondta, csíkszere-
dai hokicsapat ilyen komoly alapo-

záson még nem vett részt, mint a 
HSC tagjai idén nyáron. Ennek el-
lenére több negatívumot is említett 
az elöljáró a csapat játékával kap-
csolatosan. „Aggasztó a védelem. 
Az edzők és a hokisok ezen a téren 
kell javítsanak, de azt hiszem, erre a 
posztra külföldről kell igazolni még 
egy hokist. Sajnos a speciális játék-
kal is baj van. Egyrészt gondok van-
nak az emberelőnyös helyzetekben, 
a fórokat nem tudják a fiúk kihasz-
nálni. Emberhátrányban meg túl 
sok gólt kap a csapat” – szögezte le 
a polgármester, aki nem csupán az 
elmúlt években, hanem idén már 
a szezonkezdet előtti felkészülési 
időszakban is statisztikát vezet a 
csapat teljesítményéről.

Ráduly szerint a szlovákiai mér-
kőzések utolsó harmadára valószí-
nű, hogy elfáradt a csapat, ugyanis 

ezekben a periódusokban egyetlen 
gólt sem szereztek a kék-fehérek. 
Szerinte a fegyelemmel is baj van, 
ám azt nem részletezte, hogy a pá-
lyán vagy pályán kívül van-e e téren 
gond a játékosokkal. Elvárásokat is 
megjelölt a polgármester, szerinte a 
következő időszakban jobban kell 
teljesítsen a csapat, mint ahogyan 
azt az elmúlt két hétben tette. „Az 
előszezon végére a mérlegnek po-
zitívnak kell lennie. Az eddigi hat 
meccsből kettőt nyert a csapat, né-
gyet pedig elveszített, tehát 2–4 az 
arány. Van még öt meccs, amelyből 
négyet kellene nyerni. Amennyi-
ben a mérleg nem lesz pozitív, azt 
jelenti, hogy a hokisok nem dol-
goztak rá az augusztusi bérükre” 
– mondta Ráduly Róbert Kálmán. 
Azt viszont nem részletezte, hogy 
milyen büntetést kaphatnak a ho-
kisok, amennyiben négynél keve-
sebb meccset nyernek a hátralévő 
két hétben.

Jégre lép a farmcsapat
Kiváló szakembergárda készíti 

fel az idéntől útjára indított HSC 
Csíkszereda farmcsapatát. Gál 
Sándor és Hozó Levente edzők 
munkáját Elekes Levente is segíti, 
„Löpecs” edző-játékosként szere-
pel majd a farmcsapatnál. A gárda 
kerete még nem végleges, jelenleg 
öten – Bálint Attila, Bíró Tamás, 
Bors Huba, Trancă Daniel és Mol-
nár Szabolcs – részt vesznek mind 
a felnőtt-, mind pedig a farmcsapat 
edzésein. A tervek szerint az 1985 
után született hokisok mindkét 
csapatban lehetőséghez juthatnak, 
ugyanakkor a sérülésből felépülő 

hokisok is a farmcsapatnál kezdik a 
felzárkózást majd.

A farmcsapat első találkozó-
ját csütörtökön este 18 órától 
Gyergyószentmiklóson a helyi 
Progym ellen játssza.

További hírek
A Sepsiszentgyörgyön született, 

ám Csíkszeredában jégkorongozó 
Márton Hunor is elhagyta a HSC 
Csíkszereda csapatát, a 18. éves 
csatár ősztől a szlovák U20-as Ext-
raligában szereplő HK 36 Szakolca 
(Skalica) csapatát erősíti majd. 
Márton tavaly egy MOL ligás ta-
lálkozón lépett jégre, ám az U18-
as csapatban a román és a magyar 
bajnokságban is játszott az elmúlt 
években. Idén tagja volt az U18-as 
és U20-as világbajnokságon részt 
vett román válogatottnak.

A HSC Csíkszereda csapatával 
részt vett a szlovákiai kiszálláson, és 
jelen lesz a Csíki Sör-kupán is egy 
svéd kapusedző. William Rahm 
munkájával elégedett a klubvezetés, 
a tréner nem csupán a felnőttgárda 
kapusainak, hanem az utánpót-
láscsapatoknál is külön edzéseket 
tart a hálóőröknek. A klubigazgató 
szerint az elkövetkező időszakban 
is együtt szeretnének működni 
Rahmmal.

Eldőlt az is, hogy a romániai 
Digi Sport keddenként közvetít 
jégkorongmérkőzéseket a hazai baj-
nokságból, illetve az interligából. 
Az előzetes megállapodás szerint a 
HSC-nek és a Steauának három-
három, a Brassói Corona Fenestela 
68-nak hat hazai találkozóját adja 
az alapszakaszból a sportcsatorna.
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Nagy Béla, Charles Franzén, horváth László és ráduly róbert Kálmán fotó: csíki zsolt


