
A MOL Ligában egy, a hazai baj-
nokságban kettő, a Románia-ku-
pában pedig egy győzelmet arat-
tak a hét végén a csíkszeredai 
jégkorongozók. A Steaua minden 
fronton elvérzett, a barcasági-
ak pedig az Újpest ellen vívtak 
kemény mérkőzést. Pénteken a 
MOL Liga egyetlen magyarorszá-
gi mérkőzésén egyetlen gól esett.

Remek hétvégét zártak a csík-
szeredai jégkorongozók, a 
MOL Ligában a HSC ara-

tott győzelmet, míg a farmcsapat 
két hazai bajnokit és egy Románia-
kupa-meccset nyert meg. Pénteken 
az ISK–HSC Csíkszereda Farm a 
Sportul Studenţesc ellen lépett jégre 
a fővárosban, a két csapat a Romá-
nia-kupa keretében játszott egymás 
ellen. A farmcsapatot alaposan meg-
erősítették a MOL ligás gárdából, 
így a tizenhárom gólos győzelem 
nem volt meglepetés. Szombaton és 
tegnap már hazai bajnokit vívott az 
ISK–HSC Farm Bukarestben, ezút-
tal a Steaua Rangers 2 volt az ellenfél. 
Az első találkozón a csíkiak gyakor-
latilag a pénteki összeállításban lép-
tek jégre, és hatgólos különbséggel 
nyertek, tegnap viszont Papp, Becze 
és Virág, valamint Fülöp Róbert 
már a nagycsapatban lépett jégre 
Csíkszeredában. Ez viszont nem je-
lentett akadályt a farmcsapatnak, és 
könnyedén behúzták a „kicsi bakák” 
elleni második meccset is.

Tizenhárom gól
A Steaua pénteken a Sapa Fe-

hérvár AV19 csapatát fogadta a 

MOL Ligában, a katonák a szezon 
során első meccsüket játszották a 
Mihai Flamaropol Műjégpályán. 
Bemutatkozásuk azonban nem 
sikerült túl jól, a meccs felénél a 
vendégek már hat góllal vezettek, 
a bukarestiek első góljára a 45. 
percig kellett várjon az ötvenöt fős 
közönség. A meccset végül 9–4-
re a fehérváriak nyerték egy olyan 
mérkőzésen, amelyen az utolsó ti-
zenhárom percben Kari védte már 
a Steaua ketrecét.

Brassóban is érett a meglepe-
tés, a Corona Fenestela 68 számára 
jóval keményebbre sikeredett az 
Újpest elleni összecsapás. A ven-
dégektől Virág Csaba triplázott, 
először a 31. másodpercben em-
berhátrányból győzte le Polcot, 
majd a 48. percben ő egyenlítette 
ki az állást 3–3-nál. A barcaságiak 
megint az utolsó percekben dön-
tötték el a mérkőzést, Adorján két 
és fél perccel a vége előtt ember-
fórból ütötte a győztes találatot. 
A meccsen mindkét fél kihagyott 
egy-egy büntetőlövést, Dömötör 
pedig nagybüntetést és végleges 
fegyelmit kapott, ám az ötperces 
emberelőnyt nem tudták a hazaiak 
gólra váltani. Pedig a meccs alatt 
42 kapura lövést jegyeztek…

Dunaújvárosban tartalékosan 
állt ki a Dab.Docler a Ferencváros 
ellen, ez meg is látszott a mérkőzés 
színvonalán. A találkozó egyetlen 
gólja a 8. percben esett, a vendégek 
próbálkozásai rendre elhaltak a ha-
zai védelemben, pedig ők is negy-
ven fölötti lövést adtak le Rajna 
ketrecére.

Új cseh hátvéd
A HSC Csíkszereda az elmúlt 

héten leigazolt egy fiatal cseh ho-
kist. A 23 éves Petr Zib hátvéd 15 
évesen már a Ceske Budejovice 
U18-as csapatában játszott, egy 
évvel később a teljes szezont vé-
gigjátszotta a 18 évesek korosztá-
lyában. 2005-től a Ceske U20-as 
csapatában bizonyított, 17 évesen 
43 meccsen 6 pontot, 18 évesen 
44 mérkőzésen 16 pontot termelt 
hátvéd létére. 2007-ben megkap-
ta a legtöbb gólt szerző hátvédnek 
járó díjat az U20-as korosztályban. 
Ugyanebben az évben játszik a har-
madosztályú HC Taborban is, a 
szezon végén csapatával feljutnak a 
cseh II. ligába. 2008/2009-ben 38 
meccsen 23 pontot hozott össze. 
Petr-t a cseh II. osztályú IHC Pisek 
is csábította, ő azonban Csíkszere-
dát választotta. A hátvédet Novák 
ajánlotta a HSC-nek, Zib a szezon 
végéig szóló szerződést kötött.

A lilák kipipálva
Nem jelentett túl sok gondot 

a HSC Csíkszereda csapatának az 
Újpest legyőzése a Vákár Lajos Mű-
jégpályán. Az első sorból mindenki 
gólt szerzett, Hurtaj még emberhát-
rányból is bevette Hajek ketrecét. 
A kék-fehérek már az első szünetig 
megnyugtató előnyre tettek szert, 
a második harmadban azonban az 
Újpest néhány veszélyes támadást is 
vezetett, egyet pedig sikerrel fejeztek 
be. A második szünet előtt kissé el-
durvult a játék, a vendégek provoká-
lására azonban a HSC hokisai nem 
ültek fel. 

Fölényes győzelmet aratott tegnap a HSC az UTE fölött fotó: csíki zsolt
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MOL Liga

Steaua – Sapa Fehérvár AV19 4–9 (0–4, 0–2, 4–3) /Irimia (46.), 
Poznik (51.), Mărcuş (57.), Ţapu (57.), illetve Hetényi (5.), Hajós (7.), 
Kiss D. (15., 29.), Horváth (18., 47.), Németh A. (34.), Németh Á. 
(47.), Reiter (56.)/. Brassói Corona Fenestela 68 – Újpest 4–3 (1–2, 
1–0, 2–1) /Rajcak (19.), Péter (40.), Zsók (45.), Adorján (58.), illetve 
Virág Cs. (1., 17., 48.)/; Dab.Docler – Ferencváros 1–0 (1–0, 0–0, 
0–0) /Komáromi (8.)/.
HSC Csíkszereda – Újpest TE 9–2 (4–0, 2–1, 3–1) /Hurtaj (7., 
41., 56.), Mihály (9.), Moldován (13.), Hruby (15.), Novák (21.), 
Góga (30.), Becze (43.), illetve Pichler (31.), Szirányi (48.)/.
Brassói Corona Fenestela 68 – Sapa Fehérvár AV19 7–1 (1–0, 
4–0, 2–1) /Nagy Cs. (10.), Borsos (34., 40., 49.), Rajcak (35.), An-
tal (40.), Imecs (59.), illetve Meretei (47.)/.
Miskolci Jegesmedvék – Dab.Docler 4–2 (1–0, 2–2, 1–0) /
Lindgren (9.), Rafaj (29.), Saluga (31.), Jarabek (60.), illetve Hegyi 
(36.), Azari (40.)/.

Román bajnokság

Sportul Studenţesc – Galaci Dunărea 1–7 és 4–14; Steaua 
Rangers 2 – ISK–HSC Csíkszereda Farm 3–9 (0–2, 2–3, 1–4)  
és 2–11 (0–4, 2–1, 0–6) /Andrei, Mihăilescu, Ţapu, Stadler, Radu, 
illetve Bálint 4, Becze 3, Péter 3, Trancă 2, Silló 2, Elekes, Virág, 
Flinta, Okos, Elekes, Hildebrand/.
Románia-kupa

Sportul Studenţesc – ISK–HSC Csíkszereda Farm 0–13 (0–2, 0–7, 
0–4) /Becze 3, Flinta 3, Virág 2, Trancă, Péter, Elekes, Bíró T., Bíró O./.

Sport
Tíz MéRkőzéS háROM nAP ALATT

Négy csíkszeredai győzelem

Sebastian Vettel idei második 
legrosszabb eredményét érte el, 
amikor csak harmadik lett teg-
nap a Japán nagydíjion, de ez 
is elég volt számára, hogy a For-
ma-1 történetének legfiatalabb 
világbajnoki címvédője legyen. 
Az első pillanattól az utolsóig ki-
élezett versenyt Jenson Button 
nyerte meg, és Fernando Alonso 
is beférkőzött Vettel elé, a cél-
ban mindössze két másodperc 
választotta el egymástól az első 
három helyezettet.

Az első helyről induló Vet-
tel nem kapta el a legjob-
ban a rajtot, de keményen 

védekezett, és az első métereken 
leszorította a fűre a rakétaként ki-
lövő Jenson Buttont, akit emiatt 

saját csapattársa, Lewis Hamilton 
is megelőzött. Button rádión bün-
tetést kért Vettelnek a manőver 
miatt, a sportfelügyelők azonban a 
vizsgálat után úgy ítélték, nem tör-
tént szabálytalanság.

Vettel azonnal elhúzott Ha-
miltontól, de nem tudta jelentő-
sen növelni az előnyét. Az első 
drámai fordulat azonban a 7. 
körben következett be, amikor 
Hamilton egy jobb hátsó defekt 
miatt lelassult, és Button maga 
mögé utasította. Hamilton kény-

telen volt kiállni új gumikért, 
amivel lavinát indított el: a ke-
rékcseréket követően a sorrend 
megváltozott, Hamiltont ugyanis 
Alonso is megelőzte.

A 18. körben Vettel lelassult a 
gumikopás miatt, így másodszor 
is kiment a bokszba. Button egy 
körrel később cserélt kereket, de 
sikerült Vettel elé kihajtania. A 
21. körben Hamilton és Massa is-
mét összeakadt egymással: ezúttal 
Massa próbálta kívülről előzni a 
McLarent a sikánnál, Hamilton 
azonban a féktávon ráhúzta a kor-
mányt, a két autó összeért, és a Fer-
rariról letört egy darab. A 24. kör-
ben pályára küldték a Safety Cart, 
mert nemcsak a Ferrariról letört 
alkatrész, hanem a 7-es kanyarnál 
egy másik törmelék is volt az asz-
falton. Amikor a 28. kör elején 
újraindították a versenyt, Button 
mögött Vettel, Alonso, Webber 
volt az élmezőny sorrendje. Vettel 
a 33. körben harmadszor, immár 
utoljára állt ki a bokszba, és vissza-
esett a 12. helyre. A forgalomban 
annyi időt vesztett, hogy később 
hiába gyorsult fel, Alonso a 37. 
körben lebonyolított kerékcseréje 

után előtte tért vissza a pályára. Ez-
zel egy időben Hamilton is meg-
előzte Massát. A verseny vége nem 
hozott sok érdekességet, ugyan 
Button lassulása miatt Alonso 
megpróbálta befogni a britet, ám 
ez nem sikerült neki.

Eredmények, állás
A Japán Nagydíj pontszer-

zői: 1. Jenson Button (McLaren-
Mercedes), 2. Fernando Alonso 
(Ferrari), 3. Sebastian Vettel, 4. 
Mark Webber (mindketten Red 
Bull-Renault), 5. Lewis Hamilton 
(McLaren-Mercedes), 6. Michael 
Schumacher (Mercedes), 7. Felipe 
Massa (Ferrari), 8. Sergio Pérez 
(Sauber-Ferrari), 9. Vitalij Petrov 
(Renault), 10. Nico Rosberg (Mer-
cedes).

A vébé állása: pilóták: 1. Vet-
tel 324 pont, 2. Button 210 p., 
3. Alonso 202 p., 4. Webber 194 
p., 5. Hamilton 178 p.; csapa-
tok: 1. Red Bull Renault 518 p., 
2. McLaren Mercedes 388 p., 3. 
Ferrari 292 p., 4. Mercedes 123 
p., 5. Renault 72 p. A következő 
futamot a koreai Jeongnamban 
tartják október 16-án.

A legfiatalabb címvédő
Négy éve indult Sebastian 

Vettel először Forma–1-es fu-
tamon, tavaly októberben a so-
rozat történetének legfiatalabb 
világbajnoka, tegnap a legfiata-
labb kétszeres világbajnoka lett, 
miközben ő a legfiatalabb futam-
győztes és rajtelső is. 2007 júni-
usában Indianapolisban a sérült 
Robert Kubica helyét vette át a 
BMW-nél, a 19 éves Vettel nyol-
cadikként azonnal pontot szer-
zett. 2008-ban a Toro Rossóval 
Monzában megszerezte első pole 
pozícióját, másnap pedig futam-
győzelmét 21 évesen és két hóna-
posan.

Vettelt 2009-ben igazolta le 
a  Red Bull istálló, ugyanabban 
az évben Jenson Button egyetlen 
üldözője lett, megnyert négy fu-
tamot, 84 ponttal másodikként 
zárta a világbajnokságot. Tavaly 
vb-esélyesként az utolsó futamon 
szerezte meg a vb-címet  23 éve-
sen és 134 naposan, ez rekord.

Idén a legelső futam óta ve-
zeti a vb-t, megnyert kilenc ver-
senyt, szerzett 12 pole pozíciót. 
Minden futamon célba ért, a 
nürburgringi negyedik a legrosz-
szabb eredménye.

Tegnap Suzukában 24 évesen 
és 98 naposan lett kétszeres világ-
bajnok, megjavította Fernando 
Alonso 2006-os korrekordját.

SEBASTiAn VETTEL MEgVédTE ViLágBAJnOki cíMéT

Jenson Button nyert Suzukában

A Red Bull Renault csapattagjaival ünneplete világbajnoki címét Vettel


