
Tegnap este Székesfehérváron el-
kezdődött a jégkorong MOL Liga 
2011/2012-es idénye, két csapat 
még a rajt előtt egy-egy kanada-
it igazolt. A barcaságiak a tavaly 
Miskolcon játszó Bartzennel, míg 
a Steaua az angol bajnokságban 
szerepelt Blake Royle-lal állapodott 
meg. Az átigazolási idő december 
elsején jár le, addig még a csapa-
tok erősíthetnek. Véglegessé vált 
ugyanakkor a román–magyar nem-
zetközi nyílt bajnokság játékvezetői 
kerete is.

Két kanadai hokist igazoltak a 
4. MOL Liga rajtja előtt a ha-
zai csapatok: a Steaua Blake 

Royle-lal, a Brassói Corona Fenestela 
68 Casey Bartzennel erősített. Utób-
bi nem ismeretlen a MOL Ligában, 
tavaly a Miskolci Jegesmedvék csa-
patát erősítette. Az elmúlt idény 
alapszakaszában Bartzen 25 meccsen 
45 pontot termelt (12 gól és 33 gól-
passz), a rájátszásban három mecs-
csen két asszisztja volt. A Steauához 
érkező Blake Royle harmadik idényét 
kezdi meg Európában, 2003 és 2009 
között különböző kanadai egyete-
mi ligákban játszott, 2009 őszén 
előbb a német negyedosztályú EHC 
Neuwied, majd a következő év elején 
a finn negyedik ligában a Lämäritnél 
játszott. A hátvéd e két csapatban 29 
meccsen mindössze nyolc pontot (3 
gól, 5 assziszt) termelt. Az elmúlt 
idényt a francia másodosztályban 
szereplő Deuil-Garges-ban kezdte 
meg, itt 15 meccsen három gólt és 
egy gólpasszt jegyzett. A galloktól a 
nagybrit ligába szerződött, az Edin-
burgh Capitals-ban tizennégy mecs-
csen két gólpasszt hozott össze. A 
177 centis és 88 kilós hátvéd statisz-
tikai mutatók alapján nem durva, 
hét szezon alatt 135 büntetőperce 
volt, ez idényenként átlagban nem 
éri el a húsz percet.

Teljes a bírói keret is
Egységes játékvezetői testületet 

hozott létre a magyar és a román 
jégkorong-szövetség a MOL Ligára. 
A két ország játékvezetői erőnléti, 
szakmai és elméleti vizsgán vettek 
részt, és ezt követően alakult ki az a 
játékvezetői keret, amelynek tagjait 
a közös bajnokság mérkőzéseire de-
legálhatják. A két ország ítélkezési 
gyakorlatát egységesíteni igyekeztek 
a felkészülés során, ennek érdekében 
mindkét táborban a magyar szak-
emberek tartották az előadásokat és 
végezték a felméréseket. Az egysége-
sítést segítheti, hogy a legvitatottabb 
szituációkat videós elemzéssel is át-
tekintették. A csapatokkal történt 
konzultáció során két kérés fogal-
mazódott meg bírók irányába: a sza-
bálytalanságok határát igyekezzenek 
ugyanazon szinten meghúzni, tehát 
a kiállításokat minél inkább azonos 
mércével mérjék, a másik pedig, hogy 

az ámokfutásos törlesztéseket előzzék 
meg kiállítással, kizárással.

A csapatok igénye szerint minden 
MOL Liga-mérkőzésen játékvezető-
ellenőr működik közre, ugyanakkor 
a módosított versenyszabályzat értel-
mében a mérkőzések lefújását követő 
24 órán belül nem megengedett a já-
tékvezetők tevékenységét a sajtóban 
bírálni. A liga vezetői arra törekszenek, 
hogy ne húzódjanak merev határok az 
országok játékvezetői között, így idén 
először a két ország zebrái alkalman-
ként egymás országában is szerepet 
kapnak, és ez az ellenőrökre is igaz.

Az alapszakasz hárombírós rend-
szerben zajlik, a középszakasztól 
kezdve négy játékvezető működik 
közre. Azonban a csapatok már az 
alapszakaszban is igényelhetik, hogy 
négy bíró legyen egy meccsen, de a 
pluszköltségek az igénylőt terhelik. 
Ugyanakkor arra is van mód és esély, 
hogy a bírói testület megítélése sze-

rint egy kiemelt mérkőzés négybírós 
rendszert kíván szakmailag, de ez 
esetben nem kerül pluszpénzbe a má-
sodik vezetőbíró.

A MOL Liga romániai játékveze-
tői kerete: Mihai Butucel, Alexandru 
Butucel, Csata Attila, Csomortáni 
Zsolt, Gergely Lehel, Marius Iliescu, 
Keresztes Levente, Valentin Lascăr, 
Máthé István, Péter Vilmos, Eduard 
Popescu, Rédai Botond, Cosmin 
Topârceanu, Mihai Trandafir. A ro-
mániai játékvezetői ellenőrök kerete: 
Benedek Csaba, Galusnyák Levente, 
Tasnádi György, Daniel Trandafir, 
Dumitru Trandafir.

Módosítások
a versenyszabályzatban
Még a bajnoki szünetben elkészült 

a MOL Liga új versenyszabályzata, 
mely több érdekes tételt is tartalmaz. 
Többek között a versenynaptárt a 
liga döntéseinek figyelembe vételével 
csak a versenybíróság módosíthatja, a 
módosítások legkésőbbi határideje az 
érintett mérkőzések előtti 14. nap. A 
vis maior vagy technikai problémák 
miatt félbeszakadt mérkőzéseket be 

kell fejezni. Amennyiben a csapatok 
legalább két harmadot nem játszottak 
le, úgy a találkozót teljes egészében 
újrajátsszák, viszont ha a harmadik 
játékrészben szakad félbe a játék az 
említett problémák miatt, akkor csak 
a hátralévő időt kell lejátsszák egy ké-
sőbbi időpontban a csapatok.

Amennyiben döntetlennel zárul 
a rendes játékidő, alapszakaszban öt 
perc hosszabbítással (hirtelen győze-
lem), további döntetlen esetén bün-
tetőlövésekkel folytatódik a mérkő-
zés. A rájátszásban döntetlen esetén 
a rendes játékidő letelte után húsz 
perc hosszabbítás következik, amely 
az egyik csapat gólja esetén véget ér 
(hirtelen győzelem). Ha a hosszab-
bítás nem hoz eredményt, újabb húsz 
perc hosszabbítás következik, amíg 
valamelyik csapat gólt nem szerez. A 
hosszabbítás játékrészei között a jeget 
fel kell újítani.

Év közben nem honosítanak já-
tékosokat, és a kettős állampolgár-
ok is csak az egyik állampolgársá-
gukkal játszhatnak a teljes bajnoki 
idényben, mégpedig azzal, ame-
lyikkel először regisztrálták őket 
a bajnokságba. Tehát például egy 
magyar–román kettős állampolgár-
ságú hokist amennyiben romániai 
csapatnál román állampolgárságá-
val regisztráltak, és az idény során 
egy magyarországi klubhoz igazol, 
akkor ott légiósnak számít.
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Székesfehérváron kezdte meg az új idényt a HSC Csíkszereda fotó: Halmágyi zsolt / arcHív

ELkEzdődöTT A MOL LigA

Kanadából erősítettek a rajt előtt

HirdetéSek

Vereség a nyitányon

Székesfehérváron a „kicsi Volán” ellen lépett jégre tegnap este a MOL Liga 
nyitányán a HSC Csíkszereda. A hazaiak az első harmad második felében két 
gólt is lőttek egy perc alatt, a címvédő a második harmad elején másfél perc 
alatt egyenlített ki, a meccs felénél még esett egy-egy gól mindkét részről, ezt 
követően beállt a gólcsend, és a szétlövés döntötte el a győztes kilétét. Ered-
mény: Sapa Fehérvár AV19 – HSC Csíkszereda 4–3 (2–0, 1–3, 0–0, 0–0, 
1–0) /Kovács (13.), Kiss D. (14.), Meretei (33.), Tóth A. (65., GWS), illetve 
Péter (24.), Molnár Zs. (25., 35.)/.


