
Péntektől vasárnapig a Vákár 
Lajos Műjégpályán játsszák a 
jégkorong Kontinentális-kupa  
C csoportjának mérkőzéseit. 
A sorozat második körében a 
román bajnok HSC Csíkszere da 
mellett a lett Liepajas Meta-
lurgs, a szlovén Olimpija Ljublja-
na és a kazah Bejbarisz Atyirau 
vesz részt. A körmérkőzéses 
torna győztese a Kontinentális-
kupa harmadik körében folytat-
hatja a küzdelmeket.

Kopacz Gyula
kopacz.gyula@hargitanepe.ro

Rangos nemzetközi jégko-
rongtornának ad otthont 
péntektől vasárnapig Csík-

szereda, a Kontinentális-kupa má-
sodik körének C csoport-meccseit 
játsszák a Vákár Lajos Műjégpá-
lyán. A találkozók mindhárom 
nap 16 és 19.30 órakor kezdőd-
nek, a tornán négy ország bajnok-
csapata vesz részt. A papírforma 
szerint a kazah pontvadászat győz-
tese, a Bejbarisz Atyirau a favorit a 
továbbjutásra, a sorsolás alapján a 
második számú esélyesnek a házi-
gazda HSC Csíkszereda számít. A 
helyzet nagyon hasonlít a sorozat 
elmúlt évi kiírásához, tavaly Szlo-
véniában a csíkszeredaiak az akko-
ri kazah bajnokot – amely szintén 
esélyesebb volt a HSC-nél –, a 
Szarij-Arka Karagandát ütötték el 
a továbbjutástól. Így idén is meg-
történhet, hogy az „outsider”-ként 
kezelt csíki csapat jut a harmadik 
körbe.

Ennek ellenére a kazah baj-
nok mellett a Liepajas Metalurgs 
is nagyon kemény kerettel érke-
zik Csíkszeredába, így akár a lett 
csapat is megnehezítheti a HSC 
Csíkszereda dolgát. Egyedül az 
Olimpija nem számít esélyesnek, 
hiszen a szlovénok a farmcsapatuk-
kal érkeznek a megyeszékhelyre.

Az ellenfelek
A sorsolás alapján keményebb-

nek tűnt a csíkszeredai csoport, 
mint amilyenre mégis sikeredett. 
Ugyanis a lett és a szlovén bajnok 
gyakorlatilag a második számú csa-
patával, a farmcsapattal utazik Csík-
szeredába: a Liepajas Metalurgs 
nagycsapata a fehérorosz extraligá-
ban, a második gár da pedig a lett 
bajnokságban érdekelt, az Olimpija 
Ljubljana első csapata az osztrák 
EBEL-ben, a második számú gárda 
a szlovén bajnokságban érdekelt. 
Ennek ellenére elég jó játékerőt 
képvisel mindkét gárda.

A lettek
Két litván és egy fehérorosz légi-

ós is tagja a Liepajas Metalurgsnak, 

amely a lett bajnokságban eddig 
hét mérkőzésből négyet nyert. A 
keret tagjai fiatalok, négy 25 év 
fölötti hokisuk van, közülük egy 
lépte át harmincadik életévét. A 
csapat többsége 23 év alatti. A leg-
nagyobb név Vents Feldmanis, a 
34 éves védő pályafutása során az 
orosz élvonalban és a svéd másod-
osztályban is játszott, ő egyébként 
tagja a Liepajas fehérorosz ligában 
játszó csapat keretének is, ahol 
idén 13 meccsen hét pontot (3+7) 
termelt már. Egyébként a csapat 
hivatalos honlapja szerint mind-
három kapus és 24 mezőnyjátékos 
ingázik a fehérosz liga és a hazai 
bajnokságban játszó Metalurgs 
csapata között, akik mindannyian 
itt lesznek.

A szlovénok
Habár nem az EBEL-es ke-

rettel érkezik az Olimpija Ljub-
ljana, a második csapatból is töb-
ben feljátszanak az osztrák baj-
nokságban részt vevő csapatba. 
Csíkszeredába egy kapus és öt 
mezőnyjátékos, közülük négyen 
hazájuk U20-as válogatottjának 
tagjai. A csapatnak nincs idegen-
légiósa.

A kazahok
Papíron a legerősebb csapat, 

19 orosz, hét lett, egy kanadai és 
három kazah játszik a Bejbarisz 
Atyirauban. A játékosok többsé-
ge megfordult már az orosz má-
sodosztályban, néhányuknak van 
KHL-es tapasztalatuk is.

A házigazdák
Az elmúlt évben a sorozat egyik 

meglepetés-csapata volt a HSC 
Csík szereda. Mariborban a HDK-t 
könnyen győzték le a kék-fehérek, a 
torna második napján pedig a legna-
gyobb eséllyel érkezett Szarij-Arka 
Karagandát múlták felül a csíki ho-
kisok, ezzel gyakorlatilag eldöntve a 
továbbjutó kilétét. Idén is a szlovén 
és a kazah bajnok az ellenfelek kö-
zött lesz, az Olimpija ezúttal sem 
lesz túl nehéz ellenfél, ám a Bejbarisz 
a Szarij-Arka tavalyi vereségéért 
biztosan visszavágna a csíkiaknak. 
A Metalurgs a kakukktojás, hiszen 
annak ellenére, hogy papíron ők is 
a farmcsapattal érkeznek, keretük 
többsége a fehérorosz ligában is jégre 
lépett. Gyakorlatilag a torna három-
esélyes.

Cél a továbblépés
„Nagyon nehéz torna előtt ál-

lunk, tudjuk, hogy ellenfeleink kö-
zül kettő nagyon erős. Elsősorban jó 
szereplést és a tavalyi Kontinentális-
kupában való sikerünket szeretnénk 
megismételni. Tudjuk, hogy a kazah 
csapatban sok az orosz, a lett gárda 
pedig zömében huszonéves hoki-
sokból áll, de kemény bajnokságok-
ban szerepelnek. A szlovén gárda 
az, amelyet gyengébbnek látunk, 
szerintem az ő legyőzésük nem lesz 
probléma. Szombaton és vasárnap 
viszont nehéz meccsek várnak ránk” 
– nyilatkozta lapunknak Nagy Béla, 
a HSC Csíkszereda edzője.

A tréner elmondta, csak Molnár 
Zsolt sérült a keretben, ő biztosan 
nem játszik majd a hétvégén. Az 
edző ugyanakkor a csapat nevében 
azt kéri a szurkolóktól, biztassák a 
csíki hokisokat, hiszen a hazai pálya 
és a közönség sokszor pluszlendüle-
tet adhat a gárdának. „Telt ház előtt 
játszani kellemes és felemelő érzés, a 
szurkolás pedig a csapatot is segíti” – 
mondta Nagy Béla.

Nagy Béla edző (balról) néhány játékelemet magyaráz a HSC Csíkszereda játékosainak fotó: csíki zsolt

14. oldal |  2011. október 20., csütörtökhargitanépe

HirdetéSek

Sport
KOntinentáLiS-KuPA A VáKár LAjOS MűjégPáLyán

A továbbjutás a HSC célja


