
Hat győzelem és egy vereség volt 
a mérlege a romániai csapatok-
nak a MOL Liga elmúlt hétvégi 
és hét eleji magyarországi túrá-
ján, a három csapat a lehetséges 
21-ből 17 pontot szerzett péntek-
től hétfőig az anyaországban. A 
magyar csapatok közül a Dab.
Docler húzta a legrövidebbet, 
a listavezető háromból kétszer 
vesztesen hagyta el a dunaújvá-
rosi műjégpálya játékterét.

Egy fenékkel két lovat ülni 
nagyon nehéz, ezt most 
már a Dab.Docler hokisai is 

tudják. A dunaújvárosiak a MOL 
Liga mellett az osztrák másod-
osztályban is szerepelnek, hétvé-
genként olykor három mérkőzést 
is lenyomnak. Most például négy 
nap alatt négy meccset játszot-
tak, és amíg a Nationalligában 
egyelőre remekül helytállnak, ad-
dig a román–magyar közös nyílt 
bajnokságban egyre gyengébben 
megy a szereplés. Pénteken a Bras-
sói Corona Fenestela 68 tréfálta 
meg őket hazai környezetben, egy 
nappal később az osztrák másod-

osztályban, vasárnap a Steaua ellen 
győztek, hétfőn azonban a HSC 
Csíkszereda verte meg a dunaúj-
városiakat szétlövéssel. Stephan 
Lundh legényei így harmadik ve-
reségüket kénytelenek elkönyvelni 
a MOL Ligában, ebből kétszer a 
HSC győzte le a piros-fehéreket.

A barcaságiak háromvereséges 
sorozatot törtek meg Dunaújváros-
ban, október végén hazai jégen a 
Dab.Doclertől, két nappal később 
Csíkszeredában a HSC-től, majd 
múlt kedden a Steauától az Olimpic 
Jégpályán szenvedtek vereséget, erre 
jött az újvárosiaknak a visszavágás, 
majd a Ferencváros elleni idegenbeli 
siker. A győzelmi szériát pénteken 
az Újpest ellen folytathatják, majd 
visszavághatnak a Sapa Fehérvár 
AV19-nek az idegenben elszenve-
dett 6–3-as vereségért. Ez utóbbi 
mérkőzésnek van tétje, hiszen a har-
madik hely megerősítése lehet a bar-
caságiak tétje, vereség esetén pedig 
lecsúszhatnak a dobogóról.

A Steaua is meglepő játékkal 
rukkolt elő a brassói sikert követően 
Székesfehérváron, ahol 0–2-ről nyer-
tek 5–2-re, majd vasárnap ha nem is 

sikerült Dunaújvárosban győzni-
ük, arról gondoskodtak, hogy ne 
legyenek kedvencek a Dab.Docler 
szurkolói körében. Előbb Mastaleriu 
Pavukot, majd Pascaru Pilcsiket va-
dászta le elég sikeresen, mindkét ese-
tet megúszták a „bakák”, pedig vég-
leges fegyelmit is kaphattak volna a 
két incidensért, amelyek egyébként 
megtekinthetők a jegkorong.blog.
hu internetes oldalon.

A HSC pénteken azt a Jeges-
medvék csapatát győzte le Miskol-
con, amely a jó idénykezdés után 
behúzta a kéziféket és elég gyengén 
teljesít. Vasárnap biztos vezetés után 
kiengedett a csapat, és az Újpest a 
lehetőséget kihasználva felzárkó-
zott, végül a csíkiak mégis felrázták 
egymást, és eldöntötték a meccset 
az utolsó percekben. Hétfőn este 
az első harmad közepénél egy perc 
alatt két gólt ütöttek a kék-fehérek 
a Dab.Doclernek, amelyre a hazaiak 
bő harminc perccel később tudtak 
válaszolni, de nekik az egyenlítés si-
került, majd a szétlövésig újra nem 
esett gól, a büntetőpárbajban pedig 
a HSC hokisai kétszer is eredménye-
sek tudtak lenni.

Miskolcon a második harmadban dőlt el a HSC Csíkszereda javára a mérkőzés fotó: boon.hu
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Lassan a vicc kategóriába tartozik a hazai jégkorongbajnokság, 
amely – valljuk be őszintén – sosem számított erős pontvadászat-
nak, de az elmúlt húsz év során azért láthattunk színvonalas mér-
kőzéseket és kemény csapatokat. De az, ami az idei kiírás alapsza-
kaszában a Vákár Lajos Műjégpályán megtörtént, tényleg vicc.

Az alapszakasz csapatainak tagja a Kisinyovi Platina. A moldáv 
bejegyzésű gárdában csak orosz és fehérorosz hokisok játszanak, habár 
a hétfői mérkőzés hivatalos jegyzőkönyvén egy Pruton túli játékos neve 
is felkerült. Iurie Belogortev azonban örült annak, hogy sikerült lekor-
csolyáznia a jégről a meccs előtti pillanatokban. Pénteken Ilja Busilka 
meccsbüntetése után szombaton nem voltak elegen a „moldávok”, hét-
főn a meccs előtti bemelegítést is késve kezdték meg, mert nem voltak 
biztosak abban, hogy a 15+2 hokis összegyűl-e. Végül, kis manővernek 
köszönhetően ki tudtak állni megfelelő létszámban.

A hétfői meccsről nagyon nem volt mit írni, hiszen a Platina két 
és fél sorral, kissé túlsúlyos edzőjükkel a jégen is könnyedén győzte le 
az ISK–HSC Csíkszereda Farmot. Annak ellenére, hogy a Platina 
hokisai a Kisinyov – Csíkszereda közötti útvonal megtétele közben 
az autóbuszon ismerkedtek meg egymással, egészen elfogadhatóan 
játszottak. Az sem akadályozta őket a győzelem felé vezető úton, 
hogy a tizenhárom hokisnak és a két kapusnak nem volt összesen 
tizenegy hokibotja. Cseréjük látványos volt, hiszen pillanatok alatt 
nemcsak a játékosoknak kellett megejteni a palánkon való átugrást, 
hanem közben a botot is át kellett adni a frissen jégre lépőnek. És 
egyszer sem ejtették el az ütőket.

Páran a kisinyovi csapatból kitűntek játéktudásukkal annak 
ellenére, hogy orosz és fehérorosz harmadligás ificsapatokból kinőtt 
hokisokból verbuválták össze a moldvai gárdát, a játékosokon lát-
szik, hogy a szovjet hoki iskolájában tanulták meg a korcsolyázást, 
korongvezetést és a test test elleni játékot is.

Ami a csíki farmcsapatot illeti, megpróbáltak helytállni Gál 
Sándor tanítványai. Az amatőr ligából is igazoltak, Tarcsi And-
rás pedig hétfőn gólpasszt is 
jegyzett. Ami viszont nagyon 
nem volt helyénvaló, az a 9–2-
es kisinyovi vezetésnél test test 
elleni játékot erőltető csíkszere-
dai magatartás. Egyfelől biz-
tos lehetett boldog-boldogtalan 
abban, hogy tíz perc alatt hét 
gólt a Platina ellen nem tud le-
dolgozni a farmcsapat. Másfelől 
pedig erőnlétileg kissé jobban 
álltak az orosz és fehérorosz ho-
kisok, ugyanakkor benne volt már az 50. perc környékén a levegő-
ben egy bunyó szaga. Csak az volt a kérdés, ki üt először.

Az indok egy palánkra lökés volt az 58. perc 40. másodpercé-
ben. Molnár Zoltán az egyik platinást eléggé szabálytalanul tette 
fel a palánkra, ellenfele lepattanva a plexiről egyből nekirohant 
a csíki fiúnak. Kis csetepaténak indult az egész, bevallom őszin-
tén, én naivként azt gondoltam, a két hokis sportszerűen elintézi 
egymás között az adódott nézeteltérést. Pár pillanatig zajlott az 
ökölpárbaj, majd testületileg – edzőn kívül – megérkezett az egész 
farmcsapat a tett színhelyére, hogy mentsék Molnárt, akit addig a 
ruszki eléggé alaposan elpáholt. A moldávok is lassan szivárogtak 
a palánk mellé a cserepadról, majd egy kis lökdösődést követően re-
pültek a kesztyűk, botok, igaz, a Platina kapusa inkább az ütővel 
csapta szét a kék-fehér társaságot. A balhé amilyen hirtelen tört ki, 
olyan hirtelen lett vége, hiszen a csíkiak belátták, ebből a buliból 
csak vesztesen jöhetnek ki, a moldávok nem is erőltették meg magu-
kat ahhoz, hogy vérbe öljenek pár farmcsapatost.

Ezek után Csomortáni Zsolt játékvezető véget vetett a meccs-
nek, jegyzetfüzetével zsebében elindult, hogy jegyzőkönyvet készít-
sen az összecsapásról. Hat platinás és hat csíki hokis kapott végleges 
kiállítást, Molnár Zoltán egymaga két „meccsbüntetőt” szedett ösz-
sze, egyet verekedésért, egyet pedig a palánkra lökésért.

A verekedést követően többen feltették a kérdést, mi értelme 
volt ennek a tömegverekedésnek és miért kellett kirobbantani 9–2-
es Platina-vezetésnél? Miért nem lehetett kibírni azt a nyolcvan 
másodpercet? Miért nem lehetett megvárni a tegnap esti meccset, 
ahol már a nagycsapattal megerősödve a pályán semmisíted meg 
az ellenfelet a jégkorongozással? És mindezt az ország előtt, hiszen 
a találkozót a Digi Sport élőben adta volna.

A tegnapi Platina – ISK–HSC Farm mérkőzés elmaradt, 
ugyanis hat hokist már a moldávok sem tudtak pótolni. Egy is 
nagy nehezükre esett. És nincs annyi Pruton túli buszsofőr a kör-
nyéken, akit pillanatok alatt leigazolhatna a kisinyovi gárda, hogy 
létszámilag teljes legyen a csapat legalább a meccs kezdetéig.

Van értelme?
                  jegyzet n kopacz gyula

Erőnlétileg kissé job-
ban álltak az orosz és 
fehérorosz hokisok, 
ugyanakkor benne 
volt már az 50. perc 
környékén a levegő-
ben egy bunyó szaga.


