
Két romániai csapatot fogadott az 
elmúlt hétvégén a MOL Ligában a 
HSC Csíkszereda. Az érvényben 
lévő szabályok szerint mindkét 
mérkőzésen hazai kapusok véd-
hettek, így pénteken és vasárnap 
is Ruczuj őrizte a csíkiak ketre-
cét. Pénteken a hosszabbítás 
utolsó pillanataiban aranygóllal 
nyertek a kék-fehérek a brassó-
iak ellen, tegnap este viszont a 
Steaua legyőzése nem jelentett 
túl nagy akadályt.
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Az első hazai rangadó igazi 
izgalmakat hozott a MOL 
Ligában, először játszott 

ugyanis egymás ellen két romániai 
csapat. Az érvényben lévő szabályzat 
szerint a romániai csapatok egymás 
elleni találkozóján csak hazai kapus 
szerepelhet, így pénteken mindkét 
csapatnak nélkülöznie kellett első 
számú idegenlégiós kapusát: a HSC 
Csíkszereda hálóját Kozuch helyett 
Ruczuj Gellért, a Brassói Corona 
Fenestela 68 kapuját Polc helyett 
Fülöp Rajmond védte.

A két szlovák kapuson kívül 
mindkét csapatban voltak hi-

ányzók, a kék-fehérek Hurtajra 
nem számíthattak, a csatár a 
Dab.Docler elleni mérkőzésen 
sérült meg, míg a barcaságiak-
nál Rajcak hiányzott. Visszatért 
viszont a „méhecskékhez” Antal 
Zsombor, aki az idény elején be-
jelentette, hogy Brassó helyett 
inkább Csíkszeredában játszana, 
a felkészülési időszakban a HSC-
vel edzett, és néhány barátságos 
meccsen pályára is lépett kék-
fehér színekben, ám végül a két 
érintett klub nem jutott egyez-
ségre a csatár átigazolásával kap-
csolatban, így Antal visszatért 

a barcasági gárdába. Még egy 
egykori csíki hokis bukkant fel a 
brassóiaknál: Veress István egy-
évnyi galaci kitérő után igazolt a 
sárga-feketékhez.

Pénteken a HSC – Brassó ta-
lálkozót a hazaiak kezdték góllal, 
ám alig húsz másodpercig tartott 
a kék-fehérek vezetése, az első 
szünetre már a vendégek vonul-
hattak előnnyel. A második har-
mad az első duplázása volt, a két 
brassói gólra csak egy csíki válasz 
érkezett, így a Vákár Lajos Műjég-
pályán a harmadik játékrész előtt 
többen is vendégsikert jósoltak. 
Ám a harmadik felvonásra meg-
változott a játék képe, a kifáradó 
barcaságiakat többször is beszorí-
tották a kék-fehérek, és a kétgólos 
hátrányt ledolgozva hosszabbí-
tásba vitték a meccset. A ráadás 
is izgalmasra sikeredett, mindkét 
fél hagyott ki ziccereket, a min-

dent eldöntő találat a hosszabbí-
tás vége előtt négy másodperccel 
született meg. A HSC így csupán 
két ponttal gazdagodott, a barca-
ságiak pedig egy ponttal távoztak 
a címvédő otthonából.

Noha újabb egy évre a Steaua 
csapatához szerződött Anton Poz-
nik, a szlovák hátvéd nem játszott 
tegnap este a HSC Csíkszereda 
elleni találkozón. A csíkiak az első 
pillanatoktól uralták a találkozót, 
ám ez igazából a második harmad-
ban látszott meg az eredményjel-
zőn: Catrinoinak akkor ütöttek 
gólt a kék-fehérek, amikor lehető-
ségük adódott, a vége pedig kiüté-
ses hazai győzelem lett.

„A pályán egy csapat, a HSC 
volt csak, a Steaua annyit játszott 
csupán, amennyit mi engedtünk” 
– nyilatkozta a találkozó után 
Nagy Béla, a HSC Csíkszereda 
edzője.

Moldován több alkalommal is „felültette a körhintára” a Steaua védelmét fotó: csíki zsolt
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A MOL Liga hétvégi eredményei

HSC Csíkszereda – Brassói Corona Fenestela 68 5–4 (1–2, 1–2, 
2–0, 1–0) /Szőcs (5.), Novák (28., 45.), Kósa (55.), Becze (65.), 
illetve Imecs (5., 11.), Fodor (31.), Nagy Cs. (39.)/.
Újpest – Sapa Fehérvár AV19 4–1 (0–0, 2–1, 2–0) /Szirányi (28.), 
Pichler (30.), Gergely (41.), Roczanov (44.), illetve Németh (38.)/.
Ferencváros – Miskolci Jegesmedvék 4–1 (2–0, 1–1, 1–0) /
Schellin (3.), Feil (8.), Hietamaki (22.), Borbás (58.), illetve 
Jarabek (25.)/.
HSC Csíkszereda – Steaua Rangers 11–0 (2–0, 6–0, 3–0) /Novák 
(6., 28.), Petres (16., 26., 48.), Becze (24., 39., 44.), Moldován (34.), 
Mihály (38.), Szőcs (55.)/.
Sapa Fehérvár AV19 – Ferencváros 6–2 (1–2, 0–0, 5–0) /Tóth 
(19.), Meretei (45.), Kiss D. (50., 58.), Hajós (56.), Hetényi (59.), 
illetve Borbás (11.), Berta (16.)/.
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ROMániAi CSAPAtOK eLLen iS bizOnyítOttAK A KéK-feHéReK

Brassóval szoros, a Steauával könnyed sikert aratott a HSC

Újra csak egy dupla meccset 
rendeztek az elmúlt hétvégén 
a hazai jégkorongbajnokság-
ban, az egyik főszereplő ismét 
az iSK–HSC Csíkszereda farm 
volt. A csíki gárda ezúttal hazai 
jégen – alaposan megerősít-
ve a nagycsapatból – a Galaci 
Dunărea ellen aratott kettős 
győzelmet.

Újabb győzelmeket aratott 
a hazai bajnokságban az 
ISK–HSC Csíkszereda 

Farm, ezúttal a Galaci Dunărea volt 
a szenvedő fél. A farmcsapat most 
is segítséget kapott a nagycsapattól, 
szombaton Fülöp Róbert védte a csí-
kiak kapuját – váltótársa Ruczuj volt 
–, a hálóőr mellett Papp Szabolcs és 
Flinta Botond is a gárdát erősítette. 
Mellettük Bors Ferenc Huba, Bálint 
Attila, Bíró Tamás és Trancă Daniel 
is jégre lépett, akik a MOL ligás 
gárdában is több alkalommal lehe-
tőséget kaptak, így összesen hat me-
zőnyjátékos és egy kapus játszott le 
a HSC-ből a farmcsapatban. Flinta, 
Papp és Bálint mellett tegnap Bíró 
Ottó is jégre lépett.

Ennek ellenére szombaton egy 
harmadot a galaci csapat nyert, 

miután a vezetést Bálint meg-
szerezte, Geru és Gavac a tizedik 
percig megfordította az állást. Az 
utolsó két harmad már fölényes 
csíki játékot hozott, a középső já-
tékrészben Papp duplázott, majd 
Elekes és Trancă talált a Duna-
partiak kapujába, míg az utolsó 
felvonásban Silló, újból Trancă 
és Hildebrand volt eredményes, 
így a találkozó 8–2-es ISK–HSC 
Farm-sikerrel ért véget.

A második meccs első gólját 
ezúttal is a vendégek szerezték 
Zemko révén, amelyre Bálint vá-

laszolt, Szőgyör vezető találata 
után pedig Elekes egyenlített még 
az első harmadban. A második 
játékrészben Elekes és Papp egy 
perc alatt vette be Hangan kapu-
ját, Nuţu szépítő találatára Bíró 
Ottó válaszolt, majd Necula és 
Molnár Zoltán iratkozott fel a 
gólszerzők közé. Az utolsó har-
madra is maradt bőven gól, Bíró 
Ottó duplázott, majd Vaszi, Geru, 
Hildebrand és Silló is betalált az 
ellenfél kapujába, így a második 
meccset 10–5-re nyerte az ISK–
HSC Farm.

Kettős hazai győzelem Galac ellen

A duna-partiak sem tudták megállítani az iSK–hSC Farm lendületét fotó: csíki zsolt


