
A tervek szerint mind a hat 
részt vevő csapat jégre léphet 
a hazai jégkorongbajnokság-
ban a hétvégén. Csíkszeredá-
ban két, Bukarestben összesen 
négy összecsapást rendeznek. 
A listavezető a kiírás szerint 
a moldáviai csapatot fogadja, 
míg a gyergyószentmiklósiak a 
fővárosi diákcsapat vendége-
ként lépnek jégre.

Eddig csak az ISK–HSC 
Csík szereda Farm játszotta 
le a 2011/12-es hazai jég-

korongbajnokságba kiírt mérkő-
zéseit, a két fővárosi és a kisinyovi 
csapatnak meccse sem volt, míg a 
Gyergyószentmiklósi Progym két 
találkozón van túl. A csíki hokisok 
mind a négy mérkőzésüket meg-
nyerték, igaz, minden találkozón 
kaptak segítséget a MOL ligás nagy-
csapattól. Kérdés, hogy a moldáv 
„oroszok” elleni összecsapáson a 
HSC Csíkszeredából kik játszanak 
majd le a farmcsapatba, hiszen a 
„nagyok” Miskolcon, Budapesten és 
Dunaújvárosban lesznek érdekeltek 
péntektől hétfőig a MOL Ligában.

A gyergyói hokisok Buka-
restben lépnek jégre a Sportul 
Studenţesc vendégeként, a Progym 
két hete játszotta utolsó meccsét, 
akkor hazai jégen kettős vere-
séget szenvedtek az ISK–HSC 
Farmtól. A bukaresti diákok az 
idényben még barátságos meccset 
sem játszottak, ahogy a Steaua 
Rangers 2 hokisai sem. A „kicsi 
bakák” szintén a fővárosban kez-
dik az idényt és szereplésüket a 
felnőttbajnokságban, ellenfelük 
a Galaci Dunărea lesz. A Duna-
partiak is két vereségen vannak 

túl, Geruék is a csíki farmcsapat-
tól kaptak ki, az elmúlt hétvégén 
a Vákár Lajos Műjégpályán.

A hazai bajnokság hétvégi 
műsora: péntek: ISK–HSC Csík-
szereda Farm – Kisinyovi Platina 
(18,30); szombat: ISK–HSC Farm 
– Platina (15,30), Steaua Rangers 2 
– Galaci Dunărea (15.30), Sportul 
Studenţesc – Gyergyószentmiklósi 
Progym (19); vasárnap: Sportul – 
Progym (11), Steaua Rangers 2 – 
Dunărea (14).

Hazai győzelmek
Két mérkőzést rendeztek a 

MOL Ligában a hét elején. Hét-
főn Dunaújvárosban a papírfor-
ma szerinti két legerősebb gárda 
vívott meg egymással, míg tegnap 
este Brassóban a „méhecskék” a 
Steauát fogadta.

A Dab.Docler meglepetésre 
elég könnyedén lépett át a szezon 
elején alaposan megerősödött Mis-
kolci Jegesmedvék gárdáján, a haza-
iak az első harmad végén már két 

góllal vezettek, amit a középső já-
tékrészben eggyel tudtak növelni, 
az utolsó felvonásban pedig még 
kétszer voltak eredményesek.

Nincs már győzelem nélküli csa-
pat az idei MOL Ligában: tegnap 
Brassóban nyert a Steaua a barcasá-
giak ellen. Az első negyedóra végén 
már hárommal vezettek a bakák, a 
meccs felénél hét másodperc alatt 
egyre csökkentették hátrányukat a 
brassóiak, sőt a meccs utolsó öt per-
cébe lépve összejött az egyenlítés is, 
ám utána Fülöp Rajmond óriási té-
vedésének köszönhetően újabb gólt 
ért el a Steaua, megszerezve ezzel a 
győzelmet.

Eredmények: Dab.Docler – Je-
gesmedvék 6–1 (3–1, 1–0, 2–0) 
/Galanisz (4., 32.), Kiss Á. (16.), 
Azari (17., 53.), Virág T. (60.), 
illetve Saluga (20.)/; Brassói 
Corona Fenestela 68 – Steaua 
Rangers 3–4 (0–3, 2–0, 1–1)  
/Bálint (31.), Antal (31.), Borsos 
(55.), illetve Piszarenko (6., 14.), 
Persson (12.), Butocsnov (56.)/.

Újabb érkezők
Noha a Steaua már az elmúlt 

héten leigazolta újabb egy évre 
Anton Poznikot, a szlovák hátvéd 
a HSC Csíkszereda elleni talál-
kozón nem lépett jégre vasárnap. 
Nelu Alexe, a fővárosiak edzője la-
punknak azt mondta, Poznik szá-
mára teljesen új hokifelszerelést 
rendeltek, amely nem érkezett 
meg az elmúlt hét végére, de re-
méli, hogy a héten a hátvéd már 
csatasorban játszhat. Butocsnov, 
Persson és Blake után Poznik a 
negyedik idegenlégiósa a fővárosi 
gárdának, ám újabb külföldi érke-
zéséről Alexe nem nyilatkozott. 
Azt ugyan elárulta, hogy még 
szeretnék bővíteni egy légióssal a 
keretet, de azt sem tartotta kizárt-
nak, hogy a jelenlegi külföldiek 
közül valakit lecseréljenek.

Dunaújváros is erősített, egy-
előre próbajátékon vesz részt egy 
svéd és egy kanadai center. A 30 
éves Shawn Snider különböző 
észak-amerikai ligákban játszott, 
két éve a francia élvonalban, tavaly 
a svéd harmadosztályban szere-
pelt. A 21 éves Robin Johansson a 
svéd juniorbajnokság után tavaly 
szintén a harmadosztályban sze-
repelt, mindkét hokist jól ismeri 
a Dab.Doclert jelenleg irányító 
Stephan Lund és Henry Acres al-
kotta edzőpáros.

A Kisinyovi Platina ellen játszik a hétvégén a csíki farmcsapat fotó: csíki zsolt
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Megdöbbentő ténnyel szembesültem az elmúlt napokban, 
amikor egy ismerősömmel a hazai jégkorong-játékvezetőkről 
kezdtünk el beszélgetni. Először hitetlenkedve bámultam be-
szélgetőpartneremre, amikor közölte a honi „zebrák” számát, 
akik hazai mérkőzéseken közreműködhetnek, majd amikor 
névlegesen is felsorolta őket, egyszerűen ledöbbentem. A máso-
dik ámulat akkor ért, amikor meghallottam, Magyarországon 
hatszor annyi hokibíró van, mint Romániában.

Vegyük sorra: Csíkszeredának jelenleg egy vezetőbíró-
ja van Csomortáni Zsolt személyében, vonalbíróként Csa-
ta Attila, Rédai Botond és Keresztes Levente fújja a sípot. 
Gyergyószentmiklósnak is egy főbírója van, ő Gergely Lehel, 
mellette Péter Vilmos és Máthé István tag ja vonalbíróként 
a hazai játékvezetői testületnek. Igaz, utóbbi sérült, tehát 
rá egyelőre nem számítanak az illetékesek. Bukarestnek há-
rom főbírója van Lascăr Valentin, Marius Iliescu és Popescu 
Eduard személyében, vonalbíróként pedig Topârceanu 
Cosmin, Butucel Mihai és Butucel Alexandru tevékenykedik. 
Tehát tizenhárom olyan tag ja van a román játékvezetői tes-
tületnek, akik MOL Liga-találkozón, illetve felnőtt hazai 
bajnoki meccsen közreműködhetnek. Ledöbbentő. Csak össze-
hasonlításképpen Magyarországon több mint hetven „zebra” 
vizsgázott a MOL Liga rajtja előtt a Székesfehérváron tartott 
játékvezetői felkészülést követően.

A magyarok ugyanakkor remek helyzetben vannak hazai 
társaikhoz képest, hiszen van egy Beck Péterük, aki IIHF-
ellenőr is, ugyanakkor a bírók felkészülési munkájában orosz-
lánrészt vállalt Schell Lász-
ló – a kanadai Hall of Fame 
második magyar tag ja – és 
Tejfalussy Béla, egykori kiváló 
játékvezetők. De van egy Gebei 
Péterük és egy Nagy Attilájuk, 
akik osztrák és német bajno-
ki meccseken is rendszeresen 
meg fordulnak, így a magyar 
hokibírók van, akiktől tanul-
janak, van akikhez felnőjenek. 
De többször megtörtént az is, 
hogy külföldi szakembereket hívtak meg továbbképzést tartani.

Ehhez képest a hazai bírók autodidakta módon képezik ma-
gukat, nincs olyan szakember, akinek kérdéseket tehetnének fel, 
hiszen a kiöregedett bírókat vagy nem érdekli már a jégkorong, 
vagy megelégednek azzal, hogy a pálya mellől ismerőseiknek el-
suttog ják, hol is tévedett a meccset vezető „zebra”. Természete-
sen azért akad kivétel is, hiszen Tasnádi György és Galusnyák 
Levente rendszeresen tanácsokkal látja el az ifjabb korosztályt.

De az sem normális helyzet, hogy két-három éve több pénzt 
kaptak a bírók egy-egy meccsre, mint az idén. Természetesen 
egy hokibíró mindig a töredékét fog ja keresni, mint egy lab-
darúgásban tevékenykedő sorstársa, ám elfogadhatatlan, hogy 
rákényszerítik a „zebrákat”, hogy bizonyos korosztályok mér-
kőzéseit ingyen, vagy ha jobban tetszik, társadalmi munkában 
végezzék. Ledöbbentem, amikor meghallottam, hogy volt olyan 
gyerektorna, ahol egy napra 15 lejt kapott egy játékvezető, vagy 
tíz lej alatti összeget egy mérkőzésre.

A sündisznó is – amikor leszállt a súrlókeféről – azt mondta, 
tévedni emberi dolog, így benne van a pakliban, hogy a játék-
vezetők is hozhatnak téves döntést. Persze elvárjuk tőlük, hogy 
legyenek a tökéletesség megtestesítői, de tudjuk, ilyen emberek 
nincsenek, vagy ha mégis, akkor nagyon kevesen vannak a vilá-
gon. A szurkoló akkor is szidja a bírót, ha az nem téved, mert ez 
egyeseknél megszokott. Ha meg hibázott a „zebra”, akkor bizony 
kijár neki és őseinek a cifra káromkodás, a bírónak nem illik 
semmilyen tévedését elnézni – legalábbis a szurkoló szerint.

Pedig jó volna, ha a szurkoló a bíró bőrébe bújna legalább 
egy meccs erejéig. Hogy lássa belülről is az összecsapást, hogy 
mérje fel döntéseinek súlyosságát, és hogy tapasztalja meg, mi-
lyen gyorsan is kell lereagálni néhány kínos helyzetet. És gon-
dolkodjon el azon, hogy ő mint szurkoló, eltűrné-e, hogy pár tíz 
lejért hetente legalább kétszer, de olykor háromszor is három-
négy órán keresztül szidják személyét és felmenőit.

Nem tisztem védeni a játékvezetőket. Ám olykor átérzem 
nehéz helyzetüket. Ingyen bíráskodnak, mert ezt kérik tőlük, 
de amikor ők kérnek néhány óra jégidőt havonta, akkor azt a 
választ kapják, hogy drága. A klubok nem segítik, a szövetség 
sem mindig, a szurkolók szidják és lenézik, pedig ők a sporthoz 
tartoznak. Sőt nélkülük nincs mérkőzés.

Játékvezetői gondok
                  jegyzet n Kopacz gyula

A magyarok külföldi 
szakembereket hív-
tak meg továbbkép-
zést tartani, ehhez 
képest a hazai bírók 
autodidakta módon 
képezik magukat.


