
Egy eléggé érdekes és bonyolult 
rendszert dolgozott ki a hazai jég-
korongszövetség (FRHG) a román 
bajnokság 2011/2012-es idényére. 
Portik Ferenc Tibor versenybizott-
sági elnök szerint a kilenccsapatos 
pontvadászatban a nem kiemelt 
gárdák az elmúlt évhez képest jóval 
több játéklehetőséget kaptak.
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Kilenc csapat részvételével 
kez dődik meg jövő héten 
a román jégkorongbajnok-

ság. A három MOL ligás csapat – 
HSC Csíkszereda, Brassói Corona 
Fenestela 68, Steaua Rangers – mel-
lett a Gyergyószentmiklósi Progym, a 
Galaci Dunărea, a Sportul Studenţesc, 
a Platina Kisinyov, valamint a HSC 
Csíkszereda és a Steaua farmcsapata 
vesz részt. A három MOL ligás csapat 
kiemelt, ők két szakaszt kihagynak, 
közülük egy pedig csak az elődöntők 
során kapcsolódik be a sorozatba.

Portik Ferenc Tibor, a hazai szak-
szövetség versenybizottságának veze-
tője vázolta lapunknak a lebonyolí-
tási rendszert. Az alapszakaszban hat 
csapat – Dunărea, Progym, Sportul, 
Platina és a két farmegyüttes – a jövő 
héttől december elejéig egy dupla oda-
vissza kört játszik. Ez gyakorlatilag 
azt jelenti, hogy minden csapat hazai 
pályán két egymást követő napon fo-
gadja ellenfelét, és idegenben is kétszer 
lép jégre az adott gárdánál. Az alapsza-
kaszból a két farmcsapatok kívül min-
denki továbbjut, ám az első helyezett 
pénzjutalomban részesül.

A bajnokság második szaka-
sza januárban zajlik majd, ennek 
neve kvalifikációs csoport lesz. Itt a 
négy gárda csupán egy kört játszik. 
A kiírás szerint az alapszakaszból 
továbbjutó első és harmadik helye-
zett kétszer szerepel hazai és egyszer 
idegen pályán, míg az alapszakasz-
ból másodikként és negyedikként 
továbblépők egy-egy meccset ját-
szanak hazai és kettőt-kettőt idegen 
környezetben. A csoportból az első 
kettő jut tovább, de a Kisinyovi Pla-
tina nem lehet közöttük.

A harmadik szakasz az osztályo-
zó csapat lesz, a kvalifikációs körből 
továbbjutó két gárdához csatlakozik 
a MOL Ligában a hazai csapatok kö-
zül a második és harmadik gárda. A 
négy csapat január közepétől február 
végéig három oda-vissza kört játszik, 
a csoportból pedig az első három jut 
tovább az elődöntőbe.

A MOL Liga legjobb romániai 
csapata az elődöntőben csatlakozik 
a hazai bajnokság mezőnyéhez. A 
kiemelt gárda az osztályozó csoport 
harmadik helyezettjével játszik a 
döntőbe jutásért, míg az osztályozó 
második és harmadik helyezettje a 
másik ágon küzd a második finálés 
helyért. Mindkét sorozatot egyik fél 
harmadik sikeréig játsszák.

Az elődöntők győztesei immár a 
döntőben egyik fél negyedik sikeréig 
harcolnak a bajnoki címért, a finálé-
ban meccsenként felváltva lesznek a 
csapatok pályaválasztók. A kisdöntő-
ben ugyancsak meccsenként váltanak 
pályát a gárdák, ám itt egyik három 
győzelméig megy a csata.

Negyedszer is MOL Liga
A magyar olajipari óriáscég, a 

MOL a jégkorong támogatója ma-
rad, azaz folytatódik a 2008 óta 
tartó együttműködés, erről bővebb 
tájékoztatást a román és a magyar 
szakszövetségének elnökei és a MOL 
képviselői a hétfői sajtótájékoztatón 
adnak. A magyarországi és romániai 
csapatok bajnoki versenysorozata a 
2011/2012-es szezonban nyolc csa-
pat részvételével indul: a címvédő 
HSC Csíkszereda mellett Románi-
ából a Steaua Rangers és a Brassói 
Corona Fenestela 68, Magyaror-
szágról a Dunaújvárosi Dab.Docler, 
a Sapa Fehérvár AV19, a Miskolci 
Jegesmedvék, a Ferencvárosi TC és 
az Újpesti TE vesz részt.

A legnépesebb mezőny az első 
évben gyűlt össze, akkor hat ma-
gyarországi és négy romániai csapat 
vett részt a ligában (UTE, FTC, 
NZ Stars, Dab.Docler, Alba Volán, 
Jegesmedvék, illetve HC Csíkszere-
da, Sportklub Csíkszereda, Progym 
és Steaua). A létszám folyamatosan 
változott, 5+2 (UTE, FTC, Vasas 
Budapest Stars, Dab.Docler, Jeges-
medvék, illetve Sportklub és Brassói 
Fenestela 68) és 6+3 (UTE, FTC, 
Vasas HC, Dab.Docler, Jegesmed-
vék, Sapa Fehérvár AV19, illetve 
HSC Csíkszereda, Steaua Rangers 
és Brassói Corona Fenestela 68) 
után idén 5+3 lesz. Az első kiírást 
a HC Csíkszereda nyerte, utána 
a Vasas Budapest Stars, majd leg-
utóbb a HSC Csíkszereda követ-
kezett; eddig egy győztes sem tudta 
megvédeni címét.
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Kiemeltek lesznek a MOL ligás csapatok
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> Megállapodtak. A Forma–1-es csapatok 
a Belga Nagydíj hétvégéjén megállapodtak a 
szezon közbeni tesztek visszatéréséről, és ab-
ban is egyezség született, hogy ezek a tesztek 
2012-ben Mugellóban lesznek. Felmerült 
Silverstone, Barcelona, Jerez és Mugello, végül 
ez utóbbi mellett döntöttek. A kiscsapatok 
Silverstone mellett lobbiztak, és logikus is lett 
volna költségtakarékossági okokból, hiszen az 
istállók kétharmadának az Egyesült Királyság-
ban van a központja, végül a kiszámíthatatlan 

időjárás miatt döntöttek Mugello mellett. A 
költségek minimalizálásában a Ferrari – mint 
a pálya tulajdonosa – vállalta a háromnapos 
program szervezését és lebonyolítást. A megál-
lapodás szerint az első háromnapos szezon előt-
ti teszt február 7-én kezdődik Jerezben, majd 
Barcelonában folytatódik február 21-én, ami 
szintén három nap, és ugyanitt a szezonnyitó 
futam előtt egy négynapos teszt lesz, március 
1-jétől. A szezon közben pedig Mugellóban 
tesztelnének három napig a csapatok az Euró-
pa Nagydíj előtti hétvégén. A megállapodásra 
még az FIA-nak is rá kell bólintania.

> Jégkorong. Az Europhean Trophy 
elmúlt heti eredményei: Tappara Tampe-
re – Pardubice 5–6 (szétlövéssel), KalPa – 
Djurgårdens IF 3–1, HV71 – Linköpings 
HC 2–3 (hosszabbítás után), Slavia Prága 
– Jokerit Helsinki 2–4, HC Mountfield – 
Slovan Pozsony 2–1, HC Plzen – Vienna 
Capitals 3–1, Sparta Prága – HIFK 3–2, 
HV71 – Bili Tygri Liberec 0–3, Linköpings 
HC – Adler Mannheim 2–0, Luleå HF – 
Oulun Kärpät 6–5 (szétlövéssel), Red Bull 
Salzburg – Tappara 3–8, Eisbären Berlin 
– TPS 4–3, Linköpings HC – Bili Tygri 

Liberec 1–2 (szétlövéssel), HV71 – Adler 
Mannheim 4–3, Slavia – HIFK 2–3 (szét-
lövéssel), Sparta – Jokerit 2–4, Luleå HF 
– Färjestads BK 5–2, HC Mountfield – 
Vienna Capitals 4–0 HC Plzen – Slovan 
4–5 (szétlövéssel), Red Bull Salzburg – 
TPS 4–2, Pardubice – Kometa Brno 5–4, 
Eisbären Berlin – Tappara 1–0, Frölunda 
Indians – Adler Mannheim 5–1, Oulun 
Kärpät – Bili Tygri Liberec 4–1, HC Plzen 
– Tappara 4–0, Kometa Brno – Jokerit 
0–3, HC Pardubice – HIFK 2–1, Vienna 
Capitals – TPS 4–3 (hosszabbítás után).
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Felkészülési tornák

Gyergyószentmiklóson és Székesfehérváron rendeznek a hét végén felké-
szülési tornákat. Mindkét tornán két-két MOL ligás gárda lép jégre, Székes-
fehérváron azonban három ország bajnoki gárdái is megküzdenek.

A Gyilkostó-kupa műsora: holnap: Brassói Corona Fenestela 68 – 
Galaci Dunărea (17), Gyergyószentmiklósi Progym – Steaua Rangers (20); 
szombat: Steaua – Dunărea (17), Progym – Corona Fenestela 68 (20); va-
sárnap: Corona Fenestela 68 – Steaua (15), Progym – Dunărea (20).

Az Ifjabb Ocskay Gábor Emléktorna műsora: szombat: HC Asiago 
– HSC Csíkszereda (16.30); Sapa Fehérvár AV19 – Dab.Docler (20); va-
sárnap: bronzmérkőzés – az előző nap vesztesei között (15.30); döntő – az 
első nap győztesei között (19). A vasárnapi helyosztókat a Sport Klub TV 
élőben közvetíti.

hirdetés 

Az elmúlt idényben döntős gárdák idén is a finálét tűzték ki célul fotó: csíki zsolt


