
A tervezett hat helyett csupán 
öt találkozót rendeztek a hét-
végén a hazai jégkorongbaj-
nokságban, a megyebeli csa-
patok két győzelmet arattak. 
Bukarestben működőképes 
a műjégpálya, így a fővárosi 
csapatok is hazai környezet-
ben léphettek pályára. Ma 
és holnap Csíkszereda újabb 
hazai bajnokik házigazdája 
lesz, a tervek szerint a holna-
pi meccset élőben közvetíti a 
Digi Sport.

Pénteken egy, szombaton 
három, tegnap két mér-
kőzést rendeztek a hazai 

jégkorong bajnokságban, egy 
találkozó zöldasztalnál dőlt 
el, a megyebeli csapatok mér-
lege pedig egy-egy vereség és 
egy-egy győzelem. Bukarest-
ben immár működik a Mihai 
Flamaropol Műjégpálya, így a 
fővárosi csapatok hazai környe-
zetben fogadták ellenfeleiket. 
Ma és holnap újabb mérkőzé-
sek szerepelnek a kiírásban, ám 
még mindig kérdéses, hogy ma 
este a kisinyoviak jégre lépnek-e 
Csíkszeredában.

Könnyed siker
Csíkszeredában mutatkozott 

be a hazai bajnokságba meghívott 
státussal rendelkező Kisinyovi 
Platina. A moldáv csapat tagjai 
orosz és fehérorosz hokisokból 
áll, a megyeszékhelyre tizenöt 
mezőnyjátékossal és két kapussal 
érkeztek. A péntek esti találko-
zón a Platina hokisai a cseréknél 
egymás kezébe adták az ütőket, 
hiszen a játékosoknak nem állt 
rendelkezésükre megfelelő meny-
nyiségű hokibot. Ez azonban 
nem jelentett akadályt számuk-
ra, hogy könnyedén legyőzzék az 
ISK–HSC Csíkszereda Farmot. 
Az első tíz perc négy gólt hozott, 
a moldávok három találatára Pa-
taki tudott válaszolni, a második 
harmadban csak a vendégek vol-
tak eredményesek. Az utolsó já-
tékrészben a csíki szépítő találatra 
két újabb moldáv gól volt a válasz, 
majd a biztos vezetés tudatában a 
vendégek kissé kiengedtek, így a 
hazaiak még két gólt tudtak ütni. 
Az első harmadban a vendégektől 
Busilka nyakra és fejre irányuló 
ütés miatt végleges kiállítást ka-
pott, így az amúgy is kevesen lévő 
Platina hokisai nehéz helyzetbe 

kerültek, a meccsbüntetésnek pe-
dig egy nappal később lett igazán 
jelentősége.

Két vendéggyőzelem
Bukarestben az idény első 

találkozóját a Steaua Rangers 2 
játszotta a Galaci Dunărea ellen. 
A „kicsi bakákat” a nagycsapat-
ból egyedül Claudiu Mihăilescu 
segítette, aki be is talált Radu 
Viorel ketrecébe. Az első talála-
tot a fővárosiak szerezték, de alig 
fél perccel később egyenlítettek 
a Duna-partiak, akik a második 
harmad elejétől az utolsó har-
mad közepéig kényelmes előnyre 
tettek szert, ezt követően Radu 
helyét a fiatal Hangan vette át a 
galaciak kapujába, aki tizenhét 
másodperc alatt kapott két gólt, 
ám a bukarestieknek nem maradt 
elég idejük a további felzárkózás-
ra és egyenlítésre.

A Progym szombaton szerezte 
meg első győzelmét az idei pontva-
dászatban, a gyergyószentmiklósi 
hokisok a Sportul Studenţesc csa-
patát győzték le a fővárosban. A 
találkozó első fele a hazaiak, a 
második fele a vendégek uralmát 
hozta, a diákcsapat a 26. percben 

már hárommal vezetett, de az 
utolsó harmadban megállítha-
tatlannak bizonyultak a gyergyói 
hokisok. A győztes találat egyéb-
ként az utolsó percben jött össze 
a Progymnak.

Csíkszeredában elmaradt 
az ISK–HSC Farm és a Plati-
na közötti második találkozó, 
a vendégek ugyanis nem voltak 
elegen. Az érvényben lévő sza-
bályzat szerint tizenöt mezőny-
játékost és két kapust kell nevez-
ni egy találkozóra, a moldávok 
egy nappal korábban pont 
ennyien voltak a csíkiak elleni 
összecsapáson. Busilka végleges 
kiállítása nyomán már pénte-
ken megfogyatkozott a Platina, 
szombatra pedig nem sikerült őt 
pótolni, így csak tizennégy me-
zőnyjátékost tudtak nevezni a 
találkozóra. A szabályzat szerint 
a mérkőzést nem is játszották 
le, így a csíkiak 5–0-ra nyerték 
a találkozót. Busilka a pénteki 
végleges kiállítással automati-
kusan két mérkőzéses eltiltást 
kapott, így kérdéses az is, hogy a 
ma 18.30 órára hirdetett Platina 
– ISK–HSC Csíkszereda Farm 
találkozót lejátsszák-e a felek. 

Természetesen a moldávok ma 
estig még igazolhatnak egy ho-
kist, vagy pótolhatják eltiltott 
társukat Kisinyovból, már ha 
van ahonnan. Egyébként hol-
nap 17.30-ra van kiírva a Plati-
na – ISK–Farm közötti máso-
dik összecsapás, melyet a Digi 
Sport 2 műsorára tűzött, ezen a 
meccsen az eltiltott Busilka már 
játszhat.

Örömre üröm
A szombati győzelmet köve-

tően egy elég kínos vereségbe 
szaladt bele a Progym. A Spor-
tul Studenţesc elleni mérkőzésen 
a diákok pontosabban játszot-
tak, noha a találkozón inkább a 
gyergyóiak támadtak többet. Ezt 
mutatja a meccs statisztikája is: 
míg a vendégek 43 lövéséből csak 
egy jutott túl Popa kapuson, ad-
dig a fővárosiak 21 lövéséből csak 
tizenhatot fogott meg Molnár 
Szabolcs. A gyergyóiak becsület-
gólját Sára ütötte a 27. percben. 
A Duna-partiak a Steaua Rangers 
2 ellen tegnap kiütéses győzelmet 
arattak, a vendégek kétszer is em-
berhátrányban találtak be a fővá-
rosiak ketrecébe.

Pénteken könnyedén győztek a moldávok, szobaton viszont elmaradt a mérkőzés fotó: csíki zsolt
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Játék nélkül nyert szombaton a ISK–HSC Farm

Pozitív mérlegMindhárom romániai csapat ma-
gyarországi portyán volt a Mol 
ligában az elmúlt hétvégén, a 
hazai csapatok péntektől vasár-
napig hat mérkőzést játszottak 
és öt győzelmet arattak.

Három romániai siker szü-
letett pénteken a MOL 
Ligában, melyhez ha-

sonló a sorozat eddigi kiírásaiban 
még sosem fordult elő: a HSC 
Csíkszereda Miskolcon, a Bras-
sói Corona Fenestela 68 Duna-
újvárosban, míg a Steaua Székes-

fehérváron győzött. A játéknap 
érdekessége még, hogy két csapat 
is elvesztette hazai veretlenségét. 
Miskolcon csak a középső játék-
rész hozott gólokat, Dunaújvá-
rosban háromgólos különbséggel 
a barcasági gárda, míg Székes-
fehérváron az első harmad után 
két góllal vezető „kicsi Volán” a 
meccs felétől nem bírt ellenállni a 
Steauának. Tegnap este saját dol-

gát nehezítette meg a csíki csapat 
Újpesten, de végül nyertek a kék-
fehérek, míg a Brassó az utolsó 
pillanatokban nyert a Fradi ellen.

Eredmények
Miskolci Jegesmedvék – HSC 

Csíkszereda 2–3 (0–0, 2–3, 0–0) 
/Saluga (30.), Dubek (36.), illet-
ve Trancă (23.), Molnár Sz. (24., 
31.)/.

Sapa Fehérvár AV19 – Steaua 
2–5 (2–0, 0–3, 0–2) /Erdélyi 
(14.), Farkas (14.), illetve Timaru 
(28., 51.), Poznik (36.), Ţapu 
(39.), Nicolescu (60.)/.

Dab.Docler – Brassói Corona 
Fenestela 68 3–6 (1–1, 2–1, 0–4) 
/Szappanos (15.), Erdélyi (25.), 
Peterdi (36.), illetve Antal (6.), 
Pál (28.), Varga (46.), Fodor (48.), 
Filip (54., 58.)/.

Újpest – HSC Csíkszereda 
4–6 (0–2, 1–3, 3–1) /Gergely 
(29., 53.), Pichler (50.), Virág 
Cs. (56.), illetve Novák (7., 24.), 
Becze (18., 23.), Szőcs (32.), 
Hurtaj (56.)/.

Ferencváros – Brassói Corona 
Fenestela 68 3–4 (1–1, 1–1, 1–2) /
Jánosi (17.), Berta (32.), Hoffmann 
(48.), illetve Nagy (7.), Borsos (32.), 
Péter Zs. (57.), Antal (60.)/.

A Dab.Docler – Steaua talál-
kozó lapzárta után ért véget. Ma 
19 órától a Dab.Docler a HSC 
Csíkszeredát fogadja.

Eredmények és állás

ISK–HSC Csíkszereda Farm – Kisinyovi Platina 4–9 (1–3, 0–4, 
3–2) /Tabacskov (2.), Zubkov (4.), Karpov (5., 49.), Volosin (23.), 
Sevarnov (25., 33.), Dolzsikov (38.), Bukin (47.), illetve Pataki 
(10.), Bálint (43.), Okos (55.), Silló (53.)/ és 5–0 (játék nélkül).
Steaua Rangers 2 – Galaci Dunărea 5–7 (1–1, 1–3, 3–3) 
/Curcă (3.), Munteanu (24.), Mihăilescu (39.), Zaharia C. (53.), 
Dumitru (59.), Radu B. (59.), illetve Spiridon (4.), Tankó (31., 
40.), Necula (41.), Geru (50., 51)/ és 0–9 (0–2, 0–2, 0–5) /Gavac 
(8., 12., 48.), Tankó (35.), Necula (39., 48.), Zemko (41.), Geru 
(42.), Benadik (58.)/.
Sportul Studenţesc – Gyergyószentmiklósi Progym 3–4 (2–0, 
1–1, 0–3) /Tănase (1., 14.), Haba (26.), illetve Bilibók (38.), Da-
radics (53.), Bálint L. (56.), Sára (60.)/ és 5–1 (2–0, 2–1, 1–0) 
/Tănase (9.), Tankó Sz. (18.), Dincă (23.), Şandor (26.), Huţuleac 
(53.), illetve Sára (27.)/.

1. ISK–HSC 6 5 0 0 1 35–23 15

2. Dunărea 4 2 0 0 2 23–23 6

3. Platina 2 1 0 0 1 9–4 3

4. Sportul 2 1 0 0 1 8–5 3

5. Progym 4 1 0 0 3 12–21 3

6. Steaua 2 2 0 0 0 2 5–16 0

A heti műsor: ma és holnap: Platina – ISK–HSC Farm (18.30 
és 17.30); szombat és vasárnap: Dunărea – Sportul, Steaua 2 – 
ISK–HSC Farm, Platina – Progym.


