
Sport14. oldal |  2011. szeptember 12., hétfőhargitanépe

KezdődiK a hazai jégKorongbajnoKság

Elkészült a kiírás és a versenynaptár

Csíkszeredában tartotta pénteken 
a román jégkorong-szövetség 
(Frhg) döntéshozó testülete soros 
ülését, melyen a szövetségi büró 
tagjai elfogadták a 2011/2012-es 
hazai bajnokság kiírását és ver-
senynaptárát is. a tervezet szerint 
a szombaton kezdődő pontvadá-
szat alapszakasza december 4-én, 
a kvalifikációs csoport január 22-
én, az osztályozó február 26-án 
ér véget, ezt követően kezdődnek 
majd az elődöntők. idén a három 
MoL Ligában részt vevő gárda ki-
emelésben részesült.

Kopacz Gyula
kopacz.gyula@hargitanepe.ro

Csíkszeredai ülésén fogadta el 
pénteken a FRHG döntés-
hozó testülete a hazai jégko-

rongbajnokság kiírását és a verseny-
naptárat is. A három részre osztott 
bajnokságban összesen kilenc csapat 
nevezett, a három, MOL Ligában 
részt vevő gárda kiemelt, így közülük 
kettő csak az utolsó szakaszban, egy 
pedig csak az elődöntőben kapcsoló-
dik be a sorozatba.

A 2011/2012-es évadra a há-
rom 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 
nevezett, utóbbi hat kezdi meg az 
alapszakaszt vasárnaptól. Az alap-
szakasz tíz dupla fordulóból áll, azaz 
minden csapat hazai pályán két egy-
mást követő napon fogadja ellenfelét, 
és idegenben is kétszer lép jégre az 
adott gárdánál. Az alapszakaszból a 
két farmcsapatok kívül mindenki to-
vábbjut, ám az első helyezett pénzju-
talomban is részesül.

A második szakaszban – a kva-
lifikációs csoportban – az alapsza-
kaszból továbbjutó négy gárda egy 
dupla kört játszik, a kiírás szerint 
az előző kör első és harmadik he-
lyezettje kétszer szerepel hazai 
és egyszer idegen pályán, míg az 
alapszakaszból másodikként és ne-
gyedikként továbblépők egy-egy 
dupla fordulót játszanak hazai és 
kettőt-kettőt idegen környezet-
ben. A csoportból az első kettő jut 
tovább, de a Kisinyovi Platina nem 
lehet közöttük, mivel a moldávok 

meghívásos alapon vesznek részt a 
pontvadászatban.

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 elődön-
tőben csatlakozik a hazai bajnokság 
mezőnyéhez. A kiemelt gárda az osz-

tályozó csoport harmadik helyezett-
jével játszik a döntőbe jutásért, míg 
az osztályozó első és második helye-
zettje 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 csapat 
három győzelméig megy a csata.

A HSC és a brassói csapat leghamarabb a harmadik körben kapcsolódik be fotó: csíki zsolt

az alapszakasz műsora

1

szeptember 18. Progym – HSC Farm

szeptember 17. Sportul – Steaua  2

szeptember 17. Platina – Dunărea

2

szeptember 19. Progym – HSC Farm

szeptember 18. Sportul – Steaua  2

szeptember 18. Platina – Dunărea

3

szeptember 24. HSC Farm – Dunărea

szeptember 24. Steaua  2 – Progym

szeptember 24. Platina – Sportul

4

szeptember 25. HSC Farm – Dunărea

szeptember 25. Steaua  2 – Progym

szeptember 25. Platina – Sportul

5

október 1. Steaua  2 – Dunărea

október 1. Sportul – Progym

szeptember 30. HSC Farm – Platina

6

október 2. Steaua  2 – Dunărea

október 2. Sportul – Progym

október 1. HSC Farm – Platina

7

október 8. Dunărea – Sportul

október 8. Steaua  2 – HSC Farm

október 8. Platina – Progym

8

október 9. Dunărea – Sportul

október 9. Steaua  2 – HSC Farm

október 9. Platina – Progym

9

október 15. Progym – Dunărea

október 15. HSC Farm – Sportul

október 15. Platina – Steaua  2

10

október 16. Progym – Dunărea

október 16. HSC Farm – Sportul

október 16. Platina – Steaua  2

11

október 18. HSC Farm – Progym

október 22. Steaua  2 – Sportul

október 22. Dunărea – Platina

12

október 19. HSC Farm – Progym

október 23. Steaua  2 – Sportul

október 23. Dunărea – Platina

13

október 29. Dunărea – HSC Farm

október 29. Progym – Steaua  2

október 29. Sportul – Platina

14

október 30. Dunărea – HSC Farm

október 30. Progym – Steaua  2

október 30. Sportul – Platina

15

november 19. Dunărea – Steaua  2

november 19. Progym – Sportul

október 3. Platina – HSC Farm

16

november 20. Dunărea – Steaua  2

november 20. Progym – Sportul

október 4. Platina – HSC Farm

17

november 26. Sportul – Dunărea

november 26. HSC Farm – Steaua  2

november 26. Progym – Platina

18

november 27. Sportul – Dunărea

november 27. HSC Farm – Steaua  2

november 27. Progym – Platina

19

december 3. Dunărea – Progym

december 3. Sportul – HSC Farm

december 3. Steaua  2 – Platina

20

december 4. Dunărea – Progym

december 4. Sportul – HSC Farm

december 4. Steaua  2 – Platina

HirdetéS

a MoL Liga hétvégi eredményei

Miskolc – FTC 7–1 /Fodor (7., 
44.), Bonar (16., 47.), Chmelo (31., 
49.), Rafaj (43.), illetve Borbás 
(57)/. Fehérvár – Steaua 7–3 /Ha-
jós (10.), Kiss D. (13.), Farkas (14.), 
Erdélyi (29., 37.), Meretei (45.), 
Kovács (52.), illetve Nicolescu 
(26.), Ştefan (36.), Georgescu 
(47.)/. Dab.Docler – Brassó 3–1 /
Somogyi (36.), Gröschl (46.), Szap-
panos (60.), illetve Péter (55.)/. 
UTE – Brassó 1–4 /Szirányi (5.), 
illetve Imecs (41.), Basilidesz (42.), 
Zsók (58.), Fodor Cs. (60)/. Mis-
kolc – Fehérvár 5–0 /Fodor Sz. 
(19., 50.), Saluga (26.), Bonar (32.), 
Sijka (38.)/. 


