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érett, de elmaradt a meglepetés

A Steaua nyerte a Gyilkostó-kupát
Bukaresti sikerrel zárult tegnap 
gyergyószentmiklóson a jégkorong 
gyilkostó-kupa, miután a steaua 
szétlövéssel győzte le a Brassói 
Corona Fenestela 68 csapatát. a 
házigazda progym az utolsó helyen 
zárt, miután a tegnap esti össze-
csapáson vereséget szenvedtek a 
Galaci Dunărea csapatától.

Négy hazai csapat részvételé-
vel zajlott az elmúlt hétvé-
gén a gyergyószentmiklósi 

műjégpályán a Gyilkostó-kupa. Az 
első játéknapon az esélyesek tíznél 
több gólt ütöttek az ellenfeleknek, 
a második játéknapon majdnem 
született egy meglepetés, míg a záró-

napon szétlövés döntött a tornagyő-
zelemről.

Pénteken délután a Brassói 
Corona Fenestela 68 a Galaci Du-
nă reát, míg a Steaua a házigazda 
Progym csapatát győzte le minden 
különösebb gond nélkül. A barcasá-
giak 11–2-re, a fővárosiak 12–2-re 
nyertek, gyakorlatilag igazolódott a 
papírforma. Szombaton délután ke-
vésen múlott, hogy a Duna-partiak 
meglepjék a Steauát. A Dunărea el-
lenfelénél sokkal jobban játszva 3–0-
ra elhúzott, de az utolsó harmadra fel-
támadt a fővárosi csapat, egyenlített, 
majd egy másodperccel a játék vége 
előtt a győzelmet jelentő negyedik 
gólt is megszerezték. Szombat este is 

egy tucat kapott góllal zárt a gyergyói 
gárda, a brassóiak 12–3-ra győzték le 
a Progym gárdáját.

A tegnapi zárónap első mérkőzése 
volt a torna döntője, a bukaresti és a 
barcasági gárda sem a rendes játék-
időben, sem pedig a ráadásban nem 
jutott dűlőre egymással, így szétlövés 
döntött, ezt pedig a Steaua abszolválta 
jobban, így 4–3-ra nyertek a Corona 
Fenestela 68 ellen, és elhódították a 
Gyilkostó-kupát. A kisdöntőn Or-
bán Szabolcs már a második percben 
vezetést szerzett a Progymnak, ám 
ezt követően a Dunărea összekapta 
magát, átvették az irányítást, és ma-
gabiztosan játszva nyerték meg 5–3 
arányban a találkozót.
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Bukaresti sikerrel ért véget a gyergyószentmiklósi torna

A háziGAzDák Győzelmével ért véGet Az ifjABB ocskAy GáBor emléktornA

Negyedik lett a HSC Csíkszereda Székesfehérváron
az utolsó helyen zárta a HsC Csík-
szereda a jégkorong ifjabb ocskay 
gábor emléktornát székesfehér-
váron. a csíki hokisok szombaton 
az olasz bajnoktól, tegnap pedig 
a Dab.Doclertől szenvedtek két-
gólos vereséget. a HsC a holnap 
kezdődő hivatalos szezonnyitó 
előtt négy tornán vett részt, mely-
ből kettőt megnyertek és kettőn 
az utolsó helyet szerezték meg. 
a kék-fehérek összesen tizenkét 
felkészülési mérkőzést játszottak, 
mérlegük hat győzelem és hat ve-
reség. holnap a 4. mol liga első 
játéknapján székesfehérváron a 
sapa fehérvár Av19 ellen játszik a 
címvédő csíkszeredai csapat.

Utolsóként zárta a HSC Csík-
szereda Székesfehérváron az 
Ifjabb Ocskay Gábor Em-

léktornát, miután szombaton az olasz 
bajnok, tegnap pedig a dunaújvárosi 
gárda győzte le a kék-fehér gárdát. Pe-
dig mindkét összecsapáson vezetett 
a csíkszeredai gárda, ám előnyüket 
az első meccsen még a kezdő har-
madban elveszítették, míg a második 
összecsapáson a meccs felénél már a 
Dab.Docler volt jobb helyzetben.

A székesfehérvári gárda honlap-
ja szerint ugyan tapogatózó játékkal 
indult a HSC Csíkszereda – HC 
Asiago találkozó, és az olaszok je-

gyezhették az első helyzetet, ám a 
csíki hokisok fokozatosan lendülve 
bele a játékba átvették az irányítást, és 
Petres révén a vezetést is megszerez-
ték. Egy ellentámadásból Bentivoglio 
egyenlített, majd az első szünet előtt 
pár másodperccel Vigilante megsze-
rezte az olasz bajnoknak a vezetést is. 
A meccs felénél Mihály egyenlített, 
majd három perc alatt az olaszok 
Rossi révén dupláztak, így negyven-
percnyi játék után már kialakult a 
végeredmény. Az utolsó játékrészben 
újra csíki uralom volt a jégen, ám az 
olaszok hősiesen védekeztek, és ellen-
támadásokkal próbálták előnyüket 
növelni, ám egyik csapatnak sem si-
került a gólszerzés.

A Fehér megyei rangadón is az 
outsider szerezte meg a vezetést, gól 
nélküli első harmadot követően Kiss 
Ákos vette be Bálizs Bence ketrecét. 
A dunaújvárosi előny azonban már 
a második szünet előtt elfogyott, a 
Sapa Fehérvár AV19 Kovács révén 
előbb egyenlített, majd Borgatello 
a vezetést is megszerezte. A találat 
után kisebb ökölpárbaj alakult ki 

Horváth és Azari között, a fehérvári 
hokis az eset után végleges kiállítást 
kapott. Az utolsó harmadot kettős 
emberelőnyben kezdte a dunaújvá-
rosi gárda, a fórt azonban nem sike-
rült gólra váltaniuk, a kiegészülést 
követően pedig Kovács duplázása a 
Sapa Fehérvár AV19 kétgólos győ-
zelmét jelentette.

vezetés, kiengedés, vereség
Remekül kezdte tegnap dél-

után a kisdöntőt a HSC Csíksze-
reda a Dab.Docler ellen. A du-
naújvárosiak az első harmadban 
rengeteget szabálytalankodtak, 
többnyire azért, mert egyszerű-
en nem tudták a kék-fehérek ál-
tal diktált iramot tartani. A hat 
emberelőnyből kettőt sikerült is 
a csíkiaknak kihasználni, Hurtaj 
a 11., Mihály Ede a 14. percben 
volt eredményes. Az első szünet 
előtti percekben Kiss Ákos in-
dult csíki vadászatra, ám a Ruczuj 
ketrece előtti kavarodásnak Bíró 
Ottó volt szenvedő alanya, hi-
szen a kék-fehérek hokisát látták 
szabálytalanabbnak a játékveze-
tők, noha az újvárosi csatár volt 
az, aki egyértelműen balhézni és 
verekedni korcsolyázott a csíkiak 
kapuja elé.

A közéspő harmadban meg-
fordult a játék képe, immár az 
újvárosiak voltak jóval fegyelme-
zettebbek, míg a csíkiaknál egyre 
gyakoribb volt a szabálytalanság. 
A Dab.Docler összeszedettebb já-
téka meg is hozta a várt eredményt, 
Vaszjunyin, Galanics és Virág Ta-
más is bevette Ruczuj kapuját, igaz, 
Antal Zsombor egy újabb csíki em-
berelőnyt váltott gólra a második 
szünet előtt két perccel.

Az utolsó játékrészben gyakor-
latilag az történt, amit a Dab.Docler 
akart, az utolsó szünet után kilenc 
percig mindössze egy percet volt teljes 
felállásban a HSC, egy fórt pedig Kiss 
Ákos ki is használt. Az 53. percben 
egy csíki támadás során Hurtajt gán-
csolták az újvárosiak, a bírók tovább 
engedték a játékot, a kontrából pedig 
Somogyi megszerezte a Dab.Docler 
számára a nyugalmat és a biztos sikert 
jelentő utolsó találatot. Noha a HSC a 
hátralévő nyolc percben igyekezett fel-
zárkózni, két percet kapus nélkül pró-
bálkoztak, ám nem sikerült megtörni 
az újvárosiak védelmét.

A tornát a házigazda Sapa Fe-
hérvár AV19 nyerte, miután a 
döntőben 7–1-re győzte le a ma-
gyar bajnok olasz ellenfelét, a HC 
Asiagót.

Mihály Árpád (balról) meghatározó játékosa volt a fehérvári csapatnak mindkét meccsen

Csak az első harmadban uralták ellenfelüket a kisdöntőben a HSC Csíkszereda hokisai

komoly edzőt szerződtettek

Egy neves svéd trénert igazolt Svédországból a Dab.Docler csapata 
Stephan Lundh személyében. Az 52 éves szakember a svéd első ligá-
ban szereplő Hammarby, valamint a Nacka HK együtteseiben ját-
szott, s utóbbi csapatnál, 1989-ben kezdte meg edzői karrierjét is. 
Nem sokáig ült azonban a gárda kispadján, hiszen egy év múlva már 
az Elitserienben szereplő Djurgården vezetőedzőjeként dolgozott, 
méghozzá igencsak eredményesen, melyet két bajnoki ezüstérem is 
bizonyít. 1998-tól 2000-ig a svéd válogatott edzői posztját is betöl-
tötte: itt egy világbajnoki bronzig jutott a háromkoronásokkal, majd 
2000 és 2004 között a Malmö csapatának vezetőedzője volt. Egy évvel 
később a Frölunda gárdájához szerződött, ahol már első évében bajno-
ki címig vezette az együttest, melynek köszönhetően az év edzőjének 
is megválasztották hazájában. A Frölunda csapatát 2007-ig edzette, 
majd az U18-as válogatott szövetségi kapitánya lett, mellyel 2010-ben 
világbajnoki ezüstéremig jutott. Időközben visszatért a Frölunda kis-
padjára, ahol a 2009–2010-es szezonban vezetőedzőként, míg a tava-
lyi szezonban másodedzőként dolgozott.

A Dab.Docler jégkorongcsapata szombaton szerződést kötött 
Peterdi Imrével is, aki a tavalyi szezont a Ferencvárosban töltötte.


