
Nemzetközi jégkorongtornát ren-
deztek az elmúlt hétvégén a Vákár 
Lajos Műjégpályán. A Csíki Sör-
kupán a házigazda HSC Csíksze-
reda mellett a Steaua Rangers, a 
Brassói Corona Fenestela 68 és 
a felvidéki HK Igló (Spišská Nová 
Ves) vett részt. A csíkiaknak a 
lehető legjobban sikerült a torna, 
hiszen mindhárom mérkőzésüket 
megnyerték, ráadásul visszavág-
tak a fővárosiaknak a Brassó-
ban és a Szepesség-kupán a HK 
Iglótól elszenvedett vereségért.
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A Csíki Sör-kupa pénteken 
délután az Igló – Brassó 
párharccal kezdődött. A 

felvidéki csapat az első hat és fél 
percben rettenetesre kapcsolva há-
romszor vette be Polc ketrecét, ezt 
követően a kedélyek lenyugodtak, és 
mindkét csapat félgőzzel hokizott. 
A barcaságiak a 36. percben egy 
gólra ugyan feljöttek, de az utolsó 
harmad első felében az iglóiak újra 
kétgólos előnyre tettek szert, amit a 
meccs végéig meg is őriztek.

Két hete a Brassó-kupa nyitó-
meccsén nagy meglepetésre a Steaua 
4–2-re nyert a HSC Csíkszereda el-
len, így a visszavágás fűtötte a kék-fe-
héreket. Ennek megfelelően kezdte 
a HSC a meccset a fővárosiak ellen, 
a második perc elején már vezettek 
a kék-fehérek, az első szünetig pe-
dig háromszor voltak eredményesek 
Charles Franzén legényei. A közép-
ső játékrész első hét perce gól nélkül 
telt el, ekkor kissé beindult a csíki 
gólgyártás, a 32. percben a hazaiak 
kétszer is eredményesek voltak. Az 
utolsó harmadra is maradt két csíki 
találat, így a HSC Csíkszereda az 
utóbbi huszonegy év legnagyobb 
arányú győzelmét aratta a Steaua 
fölött úgy, hogy érintetlen maradt a 
csíki ketrec.

A felkészülési találkozó elvileg 
ugyan barátságos mérkőzés kellett 
volna legyen, ám a bukaresti gárda 
egyáltalán nem a barátság jegyében 
küzdött, több alattomos megmoz-
dulásuk volt Nelu Alexe legénye-
inek, melyet a találkozót vezető 
Lascăr Valentin játékvezető több 
ízben is elnézett. A fővárosiaknál 
ezen a találkozón mutatkozott be 
egy új szlovák hátvéd, a 21 éves Filip 

Brincko a Pozsonyi HK Ruzinovtól 
érkezett.

Brassó sem állt útban
Csupán egy ökölpárbaj borzolta 

a kedélyeket szombaton a Csíki Sör-
kupa második játéknapjának első 
mérkőzésén. Az iglóiak az első húsz 
perc után már megnyugtató előnyre 
tettek szert, a középső harmad elején 
Maştelariu és Majesky bunyója volt 
talán a meccs legizgalmasabb pillana-
ta. A Steaua ketrecét az első két har-
madban Kari védte, a hálóőr hat gólt 
kapott, míg váltótársát, Catrinoit az 
utolsó felvonásban kétszer győzték le 
a felvidékiek.

A nap második összecsapását 
megelőzően felmerült néhány szur-
kolóban, hogy a Brassó-kupán elért 
5–0-s sikert meg tudja-e ismételni 
a HSC a barcaságiak fölött, vagy 
netán a „méhecskék” visszavágnak. 
A csíkiaknál a pénteki mérkőzést 
kapott gól nélkül záró Kozuch kezd-
te a kapuban, a vendégeknél pedig 
Polc őrizte a ketrecet, noha a hazai 
szakszövetség döntése értelmében 
a hazai bajnokság alapszakaszának 
mérkőzésein, illetve az interliga első 
szakaszában a romániai csapatok 
közötti összecsapásokon román ál-

lampolgárságú kell majd védjen a 
2011/2012-es idényben. A felek te-
hát nem próbáltattak meg egyelőre 
még hazai kapusokkal.

A találkozót teljesen uralta a HSC, 
az első harmad közepén pedig Mihály 
révén a vezetést is megszerezték a kék-
fehérek. A második harmad közepén 
Mihálynak sikerült a duplázás – mind-
két alkalommal Hurtaj asszisztált neki 
–, majd Szőcs vette be tavalyi csapat-
társainak ketrecét. A 36. percben Páll 
faragott a barcaságiak hátrányából. 
A végeredményt az utolsó percben 
Hurtaj állította be egy érdekes góllal. 
A brassóiak időkérését követően Polc 
helyett is mezőnyhokist küldött a jég-
re a Kovács–Antal edzőpáros, a sem-
leges játéktér csíki oldalán elvégzett 
buliból pedig Hurtaj az üres kapuba 
lőtte a korongot.

Izgalmas végjáték
Az utolsó játéknap is tartogatott 

némi meglepetést. Az előző napi 
vesztesek, a Brassó és a Steaua össze-
csapásán a barcaságiak kapuját Fülöp 
Rajmond védte, és annak ellenére, 
hogy a „méhecskék” többször is vezet-
tek, vesztesen hagyták el a pályát.

A döntőnek is számító HSC – Igló 
mérkőzés a lehető legjobban indult 

a hazaiak számára. Charles Franzén 
edző ezúttal Ruczuj Gellértre bízta a 
csíki kapu őrzését, a hálóőr pedig re-
mekül teljesítette a rábízott feladatot.

A negyedik percben már kétgólos 
volt a kék-fehérek előnye, igaz, a fel-
vidékiek egy perccel később faragtak 
a hátrányból. A középső harmadban 
negyvenhat másodperc alatt két csíki 
gól született, amire eggyel válaszoltak 
a vendégek. Az utolsó harmad nagyon 
izgalmasra sikeredett, a 45. percben 
újra három gólra nőtt a HSC előnye, 
ám az iglóiak az utolsó előtti percekre 
egyre faragták hátrányukat. A vendé-
gek edzője időkérés után a kapust is 
mezőnyjátékossal helyettesítve próbál-
kozott, ekkor egy ellentámadás végén 
esélye volt Molnár Zsoltnak eldönteni 

a mérkőzést, ám érthetetlen módon 
a csíki csatárt gáncsoló Ordzovensky 
kisbüntetőjével ért véget az akció, 
noha többen technikai gólt követel-
tek. Az emberelőnyt nem sikerült a 
csíkiaknak kivédekezni, Igló negyven 
másodperccel a rendes játékidő vége 
előtt emberhátrányból egyenlített. A 
hosszabbításban gól nem született, 
így következhetett a szétlövés. A ven-
dégektől Filip Novák hibázott, Hurtaj 
viszont bevette a felvidékiek kapu-
ját. Hamrak kiegyenlítette az állást, 
Vacláv Novák lövését pedig hárította 
Lizak. Kropac lövését Ruczuj kivédte, 
Bíró Tamás pedig az utolsó büntetőt 
értékesítette, így a HSC Csíkszereda 
megnyerte a meccset és itthon tartotta 
a Csíki Sör-kupát.
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A Csíki Sör-kupa eredményei

Brassói Corona Fenestela 68 – HK Igló 2–4 (1–3, 1–0, 0–1) /Pál 
(6.), Varga (36.), illetve F. Novák (3.), Hamrak (4., 7.), Kropac (48.)/. 
A meccs legjobb játékosai: Varga, illetve Hamrak.
HSC Csíkszereda – Steaua Rangers 9–0 (3–0, 4–0, 2–0) /Virág (2.), 
Moldován (9.), Novák (14., 34.), Mihály (28., 32.), Antal (32.), Góga 
(45.), Petres (47.)/. A meccs legjobb játékosai: Antal, illetve Timaru.
HK Igló – Steaua Rangers 8–1 (4–0, 2–1, 2–0) /Kropac (7., 10., 
21.), Prokop (11.), Majesky (19.), Novajovsky (32.), Varga (47.), 
Dzerenga (51.), illetve Butocsnov (37.)/. A meccs legjobb játékosai: 
Dzerenga, illetve Brincko.
HSC Csíkszereda – Brassói Corona Fenestela 68 4–1 (1–0, 2–1, 
1–0) /Mihály (11., 28.), Szőcs (32.), Hurtaj (60.), illetve Páll (36.)/. 
A meccs legjobb játékosai: Mihály, illetve Imecs.
Steaua Rangers – Brassói Corona Fenestela 68 6–4 (1–1, 3–2, 2–1) 
/Timaru (10., 37.), Piszarenko (25.), Butocsnov (34.), Georgescu 
(55., 56.), illetve Bálint (14.), Rajcak (23.), Varga (29.), Fodor (52.)/. 
A meccs legjobb játékosai: Munteanu, illetve Bálint.
HSC Csíkszereda – HK Igló 6–5 (2–1, 2–1, 1–3, 0–0, 1–0) /Petres 
(3.), V. Novák (4.), Papp (26.), Góga (26.), Molnár Zs. (45.), Bíró T. 
(győztes büntető), illetve Gonda (5.), Dzerenga (32.), Borovsky (49.), 
F. Novák (53.), Novajovsky (60.)/. A meccs legjobb játékosai: Ruczuj, 
illetve Gonda.
A torna végeredménye: 1. HSC Csíkszereda, 2. HK Igló, 3. Steaua 
Rangers, 4. Brassói Corona Fenestela 68.

Különdíjak

Legjobb kapus: Stanislav Kozuch (HSC Csíkszereda).
Legjobb hátvéd: Pavol Gurcik (HK Igló).
Legjobb csatár: Mihály Ede (HSC Csíkszereda).
Legjobb játékos: Papp Szabolcs (HSC Csíkszereda).

Itthon maradt a Csíki Sör-kupa

A Brassó-kupa után a Csíki Sör-kupát is megnyerte a HSC Csíkszereda jégkorongcsapata fotók: csíki zsolt

Bíró Tamás mérkőzést és tornagyőzelmet jelentő büntetőlövése 


