
A címvédő nyerte a 4. MOL Liga 
első rangadóját, a HSC Csíksze-
reda tegnap négygólos győzelmet 
aratott a kihívó és tavalyi döntős 
Dab.Docler ellen. A mérkőzésen 
három csíki gól született ember-
előnyben, míg a dunaújvárosiak-
nak csak két kapuvas jött össze. 
Kozuch második shot-outját je-
gyezte három nap alatt.
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Először rendeztek rangadót a 
MOL Liga 2011–2012-es 
idényében, tegnap a címvé-

dő HSC Csíkszereda a Dab.Docler 
csapatát fogadta a Vákár Lajos Mű-
jégpályán. Habár a vasárnapi, Fe-
rencváros elleni találkozóhoz képest 
jóval többen látogattak ki tegnap a 
csíkiak meccsére, egyre inkább úgy 
tűnik, hogy a kék-fehérek drukko-
lói átalakulnak szalonközönséggé. 
Az iramos és remek mérkőzés elle-
nére a hatvan perc játékidőből alig 

hat-hét perc volt összesen, amikor 
tényleg úgy tűnt, van szurkolótábo-
ra a HSC Csíkszeredának. Azon-
ban az igazi szurkolás egyre ritkább 
a Vákár Lajos Műjégpályán, sokszor 
a hangulat inkább hasonlít egy szín-
házi előadásra, egy vígjátékra. Pedig 
a csapat nem ezt érdemli.

Vasárnap a Ferencváros elleni 
mérkőzést zárta kapott gól nélkül 

Kozuch, tegnap a Dab.Docler ellen 
is „lehúzta a rolót” a HSC szlovák 
hálóőre. Utoljára a MOL Liga nyi-
tómeccsén kapott gólt a csíkiak ka-
pusa, büntetőlövésből.

A Dab.Docler ellen is reme-
kül kezdtek a csíkiak, a 4. percben 
Moldován távoli lövésébe ért bele 
Szőcs szerencsésen, és szerezte meg 
a vezetést a hazaiak számára. A gólt 

követően összekapta magát az újvá-
rosi gárda, de csak egy igazi helyzetet 
sikerült összehozniuk Vaszjunyin 
révén. Az első kakaskodásra is csak 
öt percet kellett várni, Moldován 
és Hüffner pofozkodott egy kicsit, 
majd kipihenték az ökölpárbaj fára-
dalmait a büntetőpadon. 

A középső harmad elején meg-
próbálkozott az egyenlítéssel a ven-
dégcsapat, egy lövésük veszélyesen 
tartott Kozuch ketrece felé, ám a 
korong a kapuvasról visszapattant a 
játéktérre. A meccs felénél Hegyi Vi-
rág ellen szabálytalankodott, amiért 
2+2 perces büntetést kapott, a ha-
zaiak pedig Novák és Hruby révén 
mindkét emberelőnyt értékesítet-
ték. A gólok után Peterdi kapott fe-
gyelmi büntetést, a vendégek pedig 
próbálkoztak a támadásokkal, ám 
nem jártak sikerrel.

Az utolsó harmadban renge-
teg volt a palánk melletti ütközés, 
ennek eredményeképpen Hüffner 
és Pozsgai is fegyelmi büntetést 

kapott, Hruby pedig egy újabb 
emberelőnyt értékesített. A meccs 
végére már nem maradt izgalom, 
Tőkési pedig szájalás miatt kapott 
fegyelmit a lefújás után.

Eredmény, nyilatkozatok
HSC Csíkszereda – Dab.Docler 

4–0 (1–0, 2–0, 1–0) /Szőcs (4.), 
Hruby (29., 45.), Novák (30)/.

Nagy Béla, a HSC Csíkszereda 
edzője: „Remek mérkőzést játszot-
tunk, jól működött a védelem és a 
támadás is. Külön örülök, hogy a 
dunaújvárosiak ellen Kozuch érin-
tetlenül őrizte a hálót. Remélem, a 
győzelemmel feledtetni tudjuk az 
első fordulóban Fehérváron elszen-
vedett vereséget.”

Stephan Lundh, a Dab.Docler 
edzője: „Nehéz mérkőzésen va-
gyunk túl. Rengeteg helyzetünk 
adódott, ennek ellenére nem si-
került gólt szereznünk. A fiúk jól 
játszottak, a befejezés viszont el-
maradt.”

A Forma–1-hez motorszállító-
ként 2014-ben csatlakozó PURE 
igazgatója, Craig Pollock sze-
rint a Renault-nak túl nagy be-
folyása lehet a sportágban, és 
kiszállásuk esetén veszélyes 
helyzetbe sodorhatják a soro-
zatot. A motorgyártó jelenleg 
három, jövőtől négy csapatot 
lát el erőforrással.

Az már korábban biztossá 
vált, hogy a Renault jövőre 
négy csapatnak szállít mo-

tort, a Red Bull, a Renault és a Lotus 
mellett ugyanis 2012-től a Williams 
is a francia gyár erőforrásait használ-
ja majd. A Renault üzemeltetési ve-
zérigazgatója, Carlos Tavares pedig a 
napokban kijelentette: nem zárkóz-
nak el az elől, hogy a jövőben még 
több csapatot is motorral lássanak 
el. A Forma–1-es motorszállítók tá-
borához 2014-ben, a turbómotorok 
érkezésekor csatlakozó PURE igaz-
gatója, Craig Pollock szerint a soro-
zatban súlyos problémákat okozhat, 
ha egyetlen gyártó ekkora teret nyer. 
A korábban a BAR csapatfőnöke-
ként dolgozó üzletember szerint a 
Cosworth hamarosan eltűnhet a 
sportágból. Idén még három istálló 
használja a cég motorjait, a Williams 
elvesztésével azonban csak a két kis-
csapat, a Virgin és a Hispania marad 
meg a partnereik közül – a híresztelé-
sek szerint ráadásul a spanyol alaku-
lat lesz az, mely hamarosan szintén a 
Renault motorjaira tér át. „Ez olyan 
probléma a sporton belül, amellyel 
mindenki tisztában van. Senki nem 
tudja, mi fog történni a Cosworth-
szel. Semmi nem derül ki, senki nem 
beszél róla, azzal sem nagyon törőd-
nek az emberek, hogy a Forma–1-es 
részlegük vezetője, Mark Gallagher 
elhagyta őket” – nyilatkozta Pollock, 

aki attól is tart, hogy az eredmények 
gyengülése vagy a pénzügyi helyzet 
romlása miatt a Renault is úgy dönt-
het, hogy kiszáll a sportágból. Ez 
egy év leforgása alatt, 2008-ban és 
2009-ben három nagy gyártóval is 
megtörtént.

Pollock szerint a Renault ha-
marosan „sarokba szoríthatja” az 
F1 piacát, ráadásul független gyár-
tóként nevezve korlátlan számú 
csapattal köthetnek motorszállítói 
szerződést a szabályok szerint. „Az 
egy dolog, hogy túl nagy befolyá-
suk lesz a sportban, és egy idő után 
elkezdhetik ők diktálni a feltéte-
leket. Ráadásul az a helyzet, hogy 
nem független gyártóról van szó, 
hanem az egyik csapathoz kötődő 
cégről. Ha kiszállnának, és csak 
a Mercedes és a Ferrari maradna a 
motorszállítók közül, akkor ennek 
a két gyártónak hónapokon belül 
három új csapatnak is erőforráso-
kat kellene szolgáltatnia, amit ők 
maguk sem szeretnének” – fejezte 
ki az aggodalmait.

Bahrein fizetett
Amikor véglegessé vált, hogy az 

idei Bahreini Nagydíj az országban 
kitört zavargások miatt elmarad, 
Bernie Ecclestone azt mondta, nem 
kéri el a 25 millió brit fontos jogdí-
jat. Most azonban kiderült, hogy a 
pénz mégis a Forma–1 kasszájában 
maradt. „Bahrein is kifizette a ver-
senyt. Felajánlottam, hogy visszafi-
zetem nekik a jogdíjat, de azt felel-
ték, ne fáradjak vele” – nyilatkozta 
Ecclestone. A sport bevételeinek 
fele a konstruktőri bajnokság első 
tíz helyezettjét illeti, ami azt jelenti, 
hogy ennek a 25 millió fontnak egy 
része is a csapatokhoz kerül. A For-
ma–1 anyacége tavaly egymilliárd 
fontos forgalmat és 335 millió fon-

tos nettó bevételt ért el. A televíziós 
szerződések és a pálya szélén elhe-
lyezett hirdetések mellett éppen a 
rendezésért szedett jogdíjak jelentik 
a sport legfőbb bevételi forrását.

A Bahreini Nagydíjat sokáig 
próbálták megmenteni, és felme-
rült, hogy az év későbbi részében 
bepótolják, erről azonban logisz-
tikai nehézségek miatt végül letet-
tek. Noha a közel-keleti országban 
továbbra sincs politikai stabilitás, 
a futam áprilisi dátummal vissza-
került a 2012-es versenynaptárba.

Új helyszínek
Jövőre újra fognak rendezni 

nagydíjat az USA-ban, 2014-ben 
pedig Oroszország is csatlakozik a 
Forma–1-hez. Ecclestone elárulta, 
hogy ezután Dél-Afrikával és Me-
xikóval szeretné tovább bővíteni 
a kört, mert „mindkét országban 
szervezni próbálnak valamit”. En-
nél meglepőbb, hogy állítása sze-
rint a csődhelyzetbe került Görög-
ország is versenyt akar.

Pilótákat cserélhetnek
Elképzelhető, hogy a Renault 

jövőre mindkét pilótáját lecseréli, 
Robert Kubica és Vitalij Petrov is 
aggódhat az állásáért. A Renault 
főnöke már korábban közölte, 
hogy Kubicának legkésőbb ok-
tóberben bizonyítania kell, hogy 
képes a versenyzésre, ellenkező 
esetben keresnek mást a helyére. A 
lengyelnek jelenleg nincs szerző-
dése a 2012-es idényre, Petrovnak 
ellenben van, mégis elképzelhe-
tő, hogy elküldik: Bruno Senna 
nagyobb eséllyel tud tőkeerős 
szponzorokat találni, mint Petrov 
Oroszországban. A másik autót az 
eddig tartalékos francia Romain 
Grosjain kaphatja.

Hazai pályán egyelőre veretlen a HSC Csíkszereda fotó: csíki zsolt
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Az emberelőnyös helyzetek kihasználása döntött

A MOnOPOLHELyzEt SEM jó A FORMA–1-BEn

Veszélyes lehet a Renault túlzott befolyása
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