
A Vákár Lajos Műjégpálya adott 
otthont az elmúlt hétvégén a jég-
korong Kontinentális-kupa C cso-
portjának mérkőzéseinek. A so-
rozat második körében a román 
bajnok HSC Csíkszereda mellett 
a lett Liepajas Metalurgs, a szlo-
vén Olimpija Ljubljana és a kazah 
Bejbarisz Atyirau vett részt. A 
házigazdák a továbbjutást tűzték 
ki célul, ám a szombati, a kazah 
bajnok elleni találkozót követően 
elvesztették továbbjutási esélyü-
ket a csíki hokisok.
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Klubcsapatok szintjén talán 
az elmúlt húsz év legrango-
sabb jégkorongtornájának 

adott otthont a Vákár Lajos Műjég-
pálya az elmúlt hétvégén: Csíksze-
redában rendezték a Kontinentális-
kupa második kör C csoportjának 
mérkőzéseit. A turnén a házigazda 
és román bajnok mellett a szlovén, a 
lett és a kazah pontvadászat győzte-
se vett részt. Noha sem az Olimpija 
Ljubljana, sem pedig a Liepajas 
Metalurgs nem az első csapatával 
utazott Erdélybe, ennek ellenére a 
lettek nagyon jó játékerőt képvi-
seltek, az Olimpija pedig igaziból 
megmutatta, hol is tartanak a szlo-
vén jégkorong reménységei.

Látványos nyitómeccs
A papírforma már az első mér-

kőzésen felborult, hiszen a Beybarisz 
Atyirau vereséget szenvedett a 
Liepajas Metalurgstól. Pedig a kazah 
bajnok indult esélyekkel, ám a lett 
bajnok második csapata kemény dió-
nak bizonyult a Bejbarisz számára. A 
meccs első két harmadát a kazahok 
uralták, de a harmadik játékrészre el-
fáradtak, a lettek egyenlíteni tudtak, 
majd a hosszabbításban sem enged-
ték ki a kezükből a kezdeményezést, 
ám gólt nem értek el. A szétlövés so-
rán viszont háromszor találtak be a 
Bejbarisz hálójába, így meglepetésre 
két ponttal távoztak a jégről.

A pénteki nap esti mérkőzésén a 
szlovén bajnok második kerete ellen 
görcsösen kezdő HSC Csíkszereda 
igazából az utolsó harmadban hú-
zott el, ekkor ütközött ki a két csapat 
közötti különbség. Kissé meglepetés-
ként érte a csíki hokisokat a francia 
játékvezető bíráskodása, aki az első 
harmadban a nulla tolerancia elvén 
fújta sípját, ám ahogyan fokozatosan 
növekedett a HSC előnye, úgy eny-
hült Fabre sípmester szíve is.

Orosz expressz
Szombat délután a lett és a 

szlovén bajnok csatája egyoldalúra 
sikeredett: nem az volt a kérdés, 
hogy ki győz, hanem mennyivel 
nyer a Metalurgs az Olimpija ellen. 
A zömében huszonnégy évesekből 
álló lett gárda tizenegy góllal ter-
helte meg az Olimpija két kapusát, 
míg a Metalurgs hálóőrét egyszer 
győzték le a szlovén hokisok.

A pénteki vereséget követő-
en többen bíztak abban, hogy a 
Bejbarisz szombaton is vesztesen 
hagyja el a játékteret, ám a HSC 
Csíkszeredának ezúttal nem sike-

rült legyőznie a kazah bajnokot. 
Tavaly éppen a kazah pontvadászat 
győztese elleni mérkőzés jelentette 
a csíkiaknak a továbbjutást, idén 
pedig ellenük úsztak el esélyeik. A 
Bejbarisz az első másodpercektől 
uralta a játékot, a hazaiak ritkán 
jutottak el a kazah kapuig, sőt iga-
zából akkor és azt játszotta a HSC, 
amit a vendégek engedtek. A 37. 
percben alakult ki a meccs végered-
ménye, az egyetlen hazai találatot 
Nagy István jegyezte. A HSC-nek 
esélye sem volt a győzelemre, a két 
csapat közötti különbség játékerő-
ben óriási volt, amit az eredmény 
sem tükröz.

Tíz perc, hat gól
Kissebb meglepetésre az Olim-

pija annyira jól kezdett a Bejbarisz 
ellen, hogy még a vezetést is meg-
szerezték, a kazahok csak az első 
harmad utolsó pillanataiban kettős 
emberelőnyből egyenlítettek. Az 
utosló két harmad már egyoldalúra 
sikeredett, a Bejbarisz hokisai egy tu-
cat góllal terhelték meg a szlovén ka-
put, mig az Olimpija játékosai csak 
kétszer voltak eredményesek.

A HSC jól kezdte a Metalurgs 
elleni mérkőzést, ám a 10. perctől a 
lettek percei következtek és az első 
szünetre már három gólos vezetés-
sel mehettek pihenni a vendégek. 

A középső játékrészben gól nem 
született, de a két csapat között 
jóval kiegyenlítettebb volt a játék, 
sőt az utolsó felvonás első feléig is 
party-ban voltak a csíkiak. Az 52. 
perctől újabb öt percet megnyom-
ták a lettek, ez pedig újabb három 
gólt jelentett számukra. A 0–6-os 
végeredmény ugyan nem tükrözi 
a két csapat közötti különbséget, 
ám a lettek jobbak voltak tegnap a 
csíki csapatnál.

A torna előtt a kazahok tűn-
tek favoritnak a HSC előtt, ám a 
Metalurgs fiataljai kis meglepetést 
okozva lelépték mindkét esélyest és 
könnyedén jutottak tovább a har-
madik körbe. A HSC-nek nem si-
került a tavalyi bravúrt meismételni, 
ám a tisztes helytállás sikerült a pá-
lyán elért eredmények ellenére.
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Nem sikerült a továbbjutás a HSC Csíkszeredának

Kontinentális-kupa, C csoport

Liepaja Metalurgs – Bejbarisz Atyirau 3–2 (1–0, 1–2, 0–0, 0–0, 
1–0)
Olimpija Ljubljana – HSC Csíkszereda 3–8 (0–2, 2–2, 1–4) /Mi-
hály (4., 36.), Moldován (18.), Novak (33.), Molnár (46.), Szőcs 
(53.), Péter (54.), Becze (60.)/
Metalurgs – Olimpija 11–1 (4–0, 4–0, 3–1)
HSC – Bejbarisz 1–5 (0–2, 1–3, 0–0) /Nagy (37.)/
Bejbarisz – Olimpija 13–3 (1–1, 6–0, 6–2)
HSC – Metalurgs 0–6 (0–3, 0–0, 0–3)
A csoport végeredménye: 1. Metalurgs 8 pont, 2. Bejbarisz 7 p., 3. 
HSC Csíkszereda 3 p., 4. Olimpija 0 p.
A Kontinentális-kupa C csoportjából a Liepajas Metalurgs jutott 
a harmadik körbe.

Kontinentális-kupa, B csoport (Dunaújváros)

CH Jaca – White Caps Turnhout 3–7, Dab.Docler – HYS The 
Hague 1–3, White Caps – HYS 5–3, Dab.Docler – Jaca 7–1, 
HYS – Jaca 11–1. A White Caps – Dab.Docler találkozó lapzárta 
után ért véget.

MOL Liga

Újpest – Steaua 5–6, Miskolci Jegesmedvék – Brassói Corona 
Fenestela 68 4–3, Ferencváros – Sapa Fehérvár AV19 6–1, Sapa 
Fehérvár AV19 – Brassó 7–3, Ferencváros – Steaua 4–1, Újpest 
– Miskolc 1–6. Ma 19 órától a Digi Sport 3 élőben közvetíti a Fe-
rencváros – Brassó mérkőzést.

román bajnokság

Steaua Rangers 2 – Sportul Studenţesc 6–7 és 7–6 (hosszabbítás után

Magyar ifjúsági bajnokság

Az elmúlt héten: MTK – ISK–HSC Csíkszereda 1–10, Újvidéki 
Stars – ISK–HSC 17–0 és 12–2. A csíkiak ma és holnap 18.30-tól 
a Vasas ellen játszanak Budapesten.

edzői nyilatkozatok

Nagy Béla, a HSC Csíksze-
reda edzője a kék-fehérek 
minden mérkőzését követően 
nyilatkozott lapunknak.
Az Olimpija – HSC mérkő-
zésről: „Nem játszottunk jól, 
csak a harmadik harmadban. 
Az elején nagyon fegyelme-
zetlen volt a csapat, emiatt 
sok volt a kiállítás. Az utolsó 
játékrészben azonban reme-
kül ment minden, így mond-
hatjuk, hogy könnyedén 
győztünk.”
A HSC – Bejbarisz mérkő-
zésről: „A jobbik csapat nyert, 
ezek pedig sajnos nem mi vol-
tunk. Több gólt is emberhát-
rányban kaptunk, ezzel a csa-
pattal szemben nagyon nehéz 
volt védekezni, támadásra meg 
nem sok esélyünk volt.”
A HSC – Metalurgs mérkő-
zésről: „A letteknek volt két 
remek ötperces periódusuk, 
egy az első és egy a harmadik 
harmadban, ezt leszámítva ki-
egyenlített volt a küzdelem.”

Különdíjak

Legjobb kapus: Stanislav 
Kozuch (HSC). 
Legjobb hátvéd: Artem 
Argokov (Bejbarisz). 
Legjobb csatár: Juris Upitis 
(Liepajas). 
Legértékesebb játékos: Vents 
Feldmanis (Liepajas).

Keveset tudott támadni a HSC a kozák bajnok ellen fotó: csíki zsolt

HirdetéS


