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Remekül sikerült a HSC Csíkszereda hokisainak 
az elmúlt hétvégén rendezett Csíki Sör-kupa. Egyrészt a 
csapat mindhárom mérkőzését megnyerve hódította el a 
serleget, másrészt pozitív lett a gárda mérlege a felkészü-
lési időszak vége előtt. Így jó eséllyel mondhatjuk el, hogy 
a csíki hokisok rászolgáltak az augusztusi fizetésükre.

Az elmúlt hét elején ugyanis a HSC vezetése által 
tartott sajtótájékoztatón Csíkszereda polgármestere azt 
mondta, amennyiben a felkészülési időszak végén nem 
lesz pozitív a győzelmek-vereségek aránya, akkor az azt 
jelenti, hogy a csapat tagjai nem szolgáltak rá az augusz-
tusi fizetésükre. Nos, jelentem, az utolsó két felkészülési 
meccs elvesztése esetén nullszaldós lenne a csapat, egy győ-
zelem esetén pedig pluszban zárul a győzelmi mérleg.

A HSC a Brassó-kupán kezdte a felkészülést, ahol 
egy vereség és két győzelem, szlovákiai kiszálláson há-
rom vereség és egy siker, a Csíki Sör-kupán pedig három 
nyertes meccs volt a mérleg. Tíz meccsen hat győzelem és 
négy vereség. Pontba lefordítva a lehetséges harmincból 
tizenhetet szereztek a kék-fehérek. A csapat a felkészülést 
Székesfehérváron az Ifjabb Ocskay Gábor Emléktornán 
zárja, ahol kétszer lép jégre.

A Csíki Sör-kupán többek között kaphattunk egy ké-
pet arról is, milyen lesz a román bajnokság alapszakasza, 
ahol csak hazai kapusok védhetik a csapatok ketrecét. Az 
interligában a romániai csapatok egymás elleni találko-
zóján is ugyanez lesz a helyzet. Ruczuj Gellért a torna 
legnehezebb találkozóján védte a kék-fehérek kapuját, 
a kapott öt gólból azonban szigorúan véve is csak egy-
ben lehetett benne. A szétlövés során pedig megmutatta 
klasszisát, nem hiába választották csapata legjobbjának 
az Igló elleni találkozón. A Steaua csapatában Catrinoi 
negyven perc kivételével végigvédte a találkozókat, 
Kari is a felvidékiek ellen kapott lehetőséget, és két har-
mad alatt hat kapott góllal hagyta el a jeget. A Brassói 
Corona Fenestela 68 Polcra támaszkodott két meccsen, a 

fővárosiak elleni találkozót azonban Fülöp Rajmondra 
bízta a szakvezetés. A barcasági hálóőr is hat lövésnél 
volt tehetetlen, csapata pedig ennek a vereségnek köszön-
hetően lett utolsó a tornán. A második számú kapusok 
közül kettő tehát hat gólt kapott, és minden alkalommal 
vesztett csapatuk, Ruczujt is hatszor győzték le, de egy 
gól a szétlövésben született. Elmondható, hogy Ruczujra 
nyugodtan támaszkodhat a csapat, Catrinoi a Steauánál 
első számú kapus, tehát neki biztos helye van és lesz a fő-
városiak ketrece előtt, Brassónál viszont Fülöp Rajmond 
teljesítménye – legalábbis a Csíki Sör-kupa utolsó előtti 
meccsén – nem volt a legmeggyőzőbb. Pedig a barcasá-
giak döntőket akarnak vívni a következő idény végén is, 
ehhez pedig jobb kapusteljesítményre lesz szükségük.

A hétvégi torna negatívuma a nézők távolmaradá-
sa volt. Egy olyan városban mint Csíkszereda, ahol a 
lakosság többségét érdekli a jégkorong, csak a HSC – 
Igló meccs mozgatta meg a közönséget. A múlt héten 
Charles Franzén, a kék-fehérek edzője azt nyilatkozta, 
hogy telt ház előtt szeretne játszani, meghívása süket 
fülekre talált a potenciális nézők körében. A három nap 
alatt hat mérkőzést játszottak, és a hivatalos jegyző-
könyvek szerint összesen 2720 néző volt a Vákár Lajos 
Műjégpálya lelátóin. A legtöbb néző, 1200 az utolsó 
találkozón volt, míg a legkevesebben a Steaua – Igló 
meccset nézték, a mérkőzésen mindössze húszan foglal-
tak helyet a lelátókon.

Sajnos igazat kell adnom egy barátomnak, aki sze-
rint több a divat-drukker Csíkszeredában, mint az iga-
zi szurkoló. A tétmeccseken többnyire megtelnek a mű-
jégpálya lelátói, ám egy felkészülési vagy egy gyengébb 
hazai bajnoki vagy interliga-mérkőzésen alig vannak 
nézők. Ezzel kellene a divat-szurkolóknak törődniük, 
nem pedig azzal, hogy amikor nagy néha kilátogatnak 
egy-egy mérkőzésre, a csíkszeredai hokisokat egy-egy té-
vedés miatt cifrán káromkodva szidják.
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hirdetések

Jó meccsek, kevés néző

A változatos szabadedzések, 
és a kisebb meglepetések
kel szolgáló időmérők után 

a versenyeken egyetlenegy aszfalt
betyár sem bírta felkavarni a gyor
sasá gimotorosvilágbajnokság ál
lóvizét Indianapolisban.

A nyolcadlitereseknél az első 
helyről rajtoló Nicolas Terol gyűj
tötte be a huszonöt egységet, aki az 
elsőtől az utolsó másodpercig elké
pesztően magabiztosan versenyzett, 
így izgalmakat csak a második, illetve 
a harmadik bolyban találhattunk. Az 
ezüstös pozíció megszerzéséért soká
ig Johann Zarco, Hector Faubel és 
Maverick Vinales csatázott, később 
azonban a többször is hibázó Zarco 
helyét átvette az utolsó pillanatokban 
felgyorsuló Sandro Cortese. Negye
dikként Sergio Gadea végzett, a fent 
említett Zarcót, Efren Vazquezt és 
Faubelt legyorsulva. Az edzéseken 
gyengélkedő Sebestyén Péter 22.
ként zárta a tengerentúli kalandot.

A győzelem sorsa a Moto2esek 
között is meglehetősen hamar meg
pecsételődött, igaz, ebben a szériá
ban pár kör erejéig az egyik kihívó, 
Simone Corsi vezette a mezőnyt, 
Marc Marquez azonban pár perc 
után begyújtotta a rakétákat, és pil
lanatok alatt faképnél hagyta ellen
feleit. A hatszázasok között is kiala
kultak kisebbnagyobb összecsapá

sok, a második hely megszerzéséért 
egy hathét versenyzőből álló boly is 
csatázott. Közülük Pol Espargaro és 
Esteve Rabat tudott meglógni, így 
kettejük között dőlt el az ezüstös po
zíció sorsa, ami végül az Indianapolis
specialistának számító Espargaro bir
tokába került. Őket Bradley Smith és 
Scott Redding követte, míg a hato
dik hely a 22. helyről induló Stefan 
Bradlnek jutott.

Izgalmakra a királykategóriában 
is csak a harmadiknegyedikötödik 
hely környékén leltünk. A diadal ez
alatt Casey Stoner birtokába került, 
őt Dani Pedrosa és a csapattársát, 

valamint a komplett középmezőnyt 
ledaráló Ben Spies, Jorge Lorenzo és 
Andrea Dovizioso követte. Hatodik
ként Alvaro Bautista zárt, az edzéseken 
remeklő Colin Edwards, és a legjobb 
ducatissá váló Randy de Puniet kárára. 
A vörösök egyébként horrorisztikus 
hétvégén vannak túl, hiszen Valentino 
Rossi egy technikai hiba után csak ti
zedik, a szintén motorproblémákkal 
küzdő Nicky Hayden a tizennegyedik 
helyen zárt, Loris Capirossi és Karel 
Abraham, valamint az utolsó kör utol
só kanyarjában eleső Hector Barbera 
pedig be sem tudta fejezni az év máso
dik amerikai megmérettetését.

Indianapolisban versenyeztek

Casey Stoner hetedik győzelmét aratta idén a királykategóriában


