
A Román Jégkorong-szövetség 
(FRHG) döntése értelmében a 
jégkorong MOL Liga és a román 
bajnokság alapszakaszában 
csak hazai kapusok védhetnek. 
A román bajnokságban egyelő-
re nincs légiós kapus, ám a MOL 
Ligában szereplő hazai csapa-
tok közül kettő használ külföldi 
hálóőrt kezdőemberként. A so-
rozatban szereplő hazai csapa-
tok egy kört játszottak egymás 
ellen, a legrosszabb mutatóval 
pedig a román válogatott első 
számú kapusa rendelkezik.

Az elmúlt években háttérbe 
szorultak a hazai kapusok, 
ezért a FRHG úgy döntött, 

a 2011/2012-es idényben a MOL 
Ligában szereplő romániai csapa-
tok az egymás elleni, alapszakaszbe-
li mérkőzésekre nem nevezhetnek 
idegenlégiós hálóőrt. Ez igazából 
két csapatot érintett, hiszen a Steaua 
csak hazai kapusokat foglalkoztat, 
ám a HSC Csíkszereda és a Brassói 
Corona Fenestela 68 első számú há-
lóőre szlovák. A hazai csapatok pén-
teken, vasárnap és kedden játszottak 
egymás ellen egy-egy mérkőzést, 
gyakorlatilag mindhárom gárda két-
két ilyen meccsen van túl.

Pénteken a HSC – Brassó mecs-
csen Ruczuj Gellért, illetve Fülöp 
Rajmond védte végig a találkozót. A 
csíki hokisok 49 alkalommal tették 
próbára Fülöp Rajmondot és 44-
szer sikerült is legyőzni a barcaságiak 
kapusát, a másik oldalon 24 lövésből 
húszat hárított Ruczuj Gellért. Va-
sárnap Ruczuj csak két harmadot 
őrizte a HSC ketrecét a Steaua elle-
ni mérkőzésen, ezalatt a 29 lövésből 
mindegyiket hárította, míg az őt 
váltó Fülöp Róbert nyolcból nyolc 
lövést hárított. A fővárosiak kapu-

sának, Catrinoinak viszont szörnyű 
a statisztikai mutatója, 44 lövésből 
33-at hárított. Kedden a Brassó – 
Steaua meccsen Fülöp Rajmond, 
illetve Catrinoi védett végig, a bar-
casági hálóőr 24-ből 20, a fővárosi 
kapus 47-ből 44 lövést hárított.

A négy kapus közül Fülöp 
Rajmond töltött a legtöbb időt a 
jégen (124 perc 56 másodperc), őt 
követi Catrinoi (120 perc), Ruczuj 
(105 perc 46 másodperc) és Fülöp 
Róbert (19 perc 10 másodperc). A 
legtöbb lövés, 91 Catrinoi kapu-
jára ment, Fülöp Rajmondéra 73, 
Ruczujéra 53, míg Fülöp Róbertére 
8 shotot adtak le. A legtöbb védés 
is a steauásé (77), Fülöp Rajmond 
64, Ruczuj 49, Fülöp Róbert 8 lö-
vést hárított.

A legrosszabb védési aránya 
Catrinoinak van (84,61%), Fü-
löp Rajmondé 87,67%, a Ruczujé 
92,45%, a Fülöp Róbert muta-
tója ugyan 100%, ám az összjá-
tékidő kevesebb mint 40%-át 
védte. Catrinoi mérkőzésenkénti 
gólátlaga 7, a Ruczujé 2, a Fülöp 
Rajmondé 4,5, így a statisztikai 
mutatók alapján Ruczuj – Fülöp 
Rajmond – Catrinoi a kapusok kö-
zötti ranglista. Természetesen nem 
minden kapott gól a kapus hibája, 
de mindig a hálóőr statisztikai mu-
tatójában ütközik ki a találat.

Magyarországon
szerepelnek
Mindhárom hazai MOL ligás 

csapat Magyarországon játszik a 
hétvégén és a jövő hét elején. Hol-
nap a HSC Csíkszereda Mikolcon, 
vasárnap Újpesten, hétfőn Dunaúj-
városban vendégszerepel. A Brassói 
Corona Fenestela 68 pénteken a 
Dab.Docler, vasárnap a Ferencvá-
ros vendégeként lép jégre, a Steaua 

pénteken Székesfehérváron, vasár-
nap pedig Dunaújvárosban játszik.

Kezdődik az amatőr
bajnokság
A jövő hét elején elkezdődik 

az Erdélyi Független Amatőr 
Jégkorong (EFAJ) Liga második 
idénye, a 2011/2012-es szezon-
ra tíz csapat nevezett be. A ter-
vezet szerint egy kört követően 
két értékcsoportra oszlik majd a 
bajnokság, így az amatőr bajnoki 
címért a felsőház csapatai harcol-
hatnak majd.

Tíz csapat nevezett az EFAJ 
Liga második kiírására, kettővel 
kevesebb, mint az elmúlt évben. 
Az egyik nagy hiányzó a Csík-
szeredai Crazy Motors lesz, ám a 
Brassói Olimpia sem nevezett az 
új idényben. Az amatőr bajnok-
ságban öt csíkszeredai, egy Al- és 
egy felcsíki, egy sepsiszentgyör-
gyi, egy székelyudvarhelyi és egy 
marosvásárhelyi csapat vesz részt. 
A meccsek többségét Csíkszere-
dában játsszák majd. Minden for-
dulóban öt-öt mérkőzést rendez-
nek, a találkozókat egy hét alatt 
játsszák le.

A résztvevők: Csíkszeredá-
ból: Pro Hoki, Zsögödi Medvék, 
Autosport, Golden Time, Csíki 
Kakasok; Csíkszentdomokosi HC 
Terkő, Csíkszentimrei Szentimrei 
Sasok, Sepsiszentgyörgyi Király-
pingvinek, Székelyudvarhelyi Old-
Boys Küküllő, Marosvásárhelyi 
Marosparty Hockey Team.

Az első forduló műsora (ok-
tóber 3–9.): Királypingvinek 
– Szentimrei Sasok, Pro Hoki 
– Zsögödi Medvék, Autosport 
– Golden Time, Marosparty 
Hockey Team – Csíki Kakasok, 
OldBoys Küküllő – HC Terkő.

Fülöp Rajmond két vesztes mérkőzésen védte a brassói kaput, ennek ellenére második a hazai kapusok ranglistáján fotó: csíki zsolt

Látványosan autóztak néhányan a résztvevők közül fotó: csíki zsolt
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hirdetés

Sport
RuczuJé A LeGJObb MutAtó

Bizonyíthattak a hazai kapusok
Az Atletic 2006 HR Sportklub a 
csíkszeredai gyakorlópályán szer-
vezett autós ügyességi versenyt 
vasárnap. A viadalon tizenöten 
vettek részt, az autósok három-
szor kellett teljesítsék a szerve-
zők által kijelölt pályát csoporton 
belül és egyszer az összetett ver-
seny keretében.

Tizenöten, többségükben 
csík szeredaiak vettek részt 
az elmúlt hétvégén a csík-

szeredai gyakorlópályán szervezett 
autós ügyességi versenyen. Az Atletic 
2006 HR Sportklub idén a megyé-
ben már több alkalommal is tartott 
hasonló rendezvényt, ugyanakkor 
szerveztek már gyorsulási versenyt 
is. A vasárnapi viadalt három kate-
góriában hirdették meg, az N1 cso-
portban az 1600 cm3 alatti, az N2-es 

géposztályban az 1600 cm3 fölötti 
hengerűrtartalmú autókkal lehetett 
nevezni, míg egy futamot az össze-
tett állás kialakításáért tartottak.

Összetettben a balánbányai 
Bőjte Zoltán (Daewoo Tico) 
nyert, megelőzve a csíkrákosi 
Kovács Nándort (Opel Astra) és 
a csíkszeredai Kövér Szabolcsot 
(Skoda Fabia). Az N1-es csopor-
tot a székelyudvarhelyi Miklós 
Attila (Opel Corsa) nyerte Bőjte 
Zoltán és Kövér Szabolcs ellen, 
aki a legkisebb géposztályban egy 
Mazdával állt rajthoz. Az N2-es 
géposztályban a tusnádi Simon 
Zsolt nyert (Bertone), megelőzve 
Kovács Nándort és a csíkszeredai 
Lungu Alpár Miklóst (Mitsubishi 
Carisma). A kijelölt pályán a leg-
jobb időeredményt (1 perc, 21,8 
másodperc) Miklós Attila érte el.

Ügyességi verseny
Csíkszeredában

A MOL-Liga eredményei és az állás

Alapszakasz Dab Fehérvár hsC FtC Miskolc Brassó Ute Steaua Meccs 3p 2p 1p 0p Gól +/– Pont
1. Dab.Docler 6–1 3–1 11–0 6–1 7 5 1 0 1 36–24 17
2. Fehérvár (4–3) 6–2 (3–2) 6–3 4–6 7–3 8 3 2 0 3 31–28 13
3. hsC 4–0 4–0 (5–4) 11–0 5 3 1 1 0 27–8 12
4. FTC 4–1 7–4 8 4 0 0 4 26–34 12
5. Miskolc 5–0 7–1 6 3 0 1 2 24–17 10
6. Brassó 4–6 7–2 3–4 7 2 0 1 4 26–27 7
7. Ute 4–1 2–5 3–8 1–4 6 2 0 0 4 16–33 6
8. Steaua (3–4) 3–5 7 1 0 1 5 18–43 4


