
A harmadik helyen zárta a HSC 
Csíkszereda a Vákár Lajos Mű-
jégpályán rendezett jégkorong 
Kontinentális-kupa második kö-
rének C csoportját. Az elmúlt 
hétvégén tartott tornáról hétfői 
lapszámunkban részletesen 
beszámoltunk, az alábbiakban 
a hat mérkőzésen készült sta-
tisztikai adatokból szemlézünk. 
A torna statisztikáját Ábrahám 
Előd-Lajos készítette a nemzet-
közi szakszövetség számára.

Átfogó statisztika készült 
az elmúlt hétvégi, Csíksze-
redában tartott jégkorong 

Kontinentális-kupa C csoportjá-
nak mérkőzéseiről. A statisztikai 
mutatók alapján reális a HSC Csík-
szereda harmadik helye, noha több 
esetben a játékkép ezt nem igazol-
ja. Ugyan az Olimpija Ljubljana a 
farmcsapattal érkezett a tornára, és 
a Liepajas Metalurgs sem a legerő-
sebb kerettel lépett jégre a Vákár 
Lajos Műjégpályán, ennek ellenére 
a lett csapat tett arról, hogy mégis 
az ő sikerükről szóljon a C csoport 
beszámolója. A papírforma szerint 
szombat este lett volna a torna dön-
tője, ám a finálét valójában péntek 
délután lejátszották.

Az alábbiakban előbb a HSC 
Csíkszereda játékosainak mutatóit 
tekinthetik át, ezt követően pedig a 
tornán részt vevő többi csapat sta-
tisztikai adatai találhatók meg.

Pontok, lövések, 
büntetések
Nyolc játékos iratkozott fel a 

hazai csapatból a góllövők listájá-
ra, tízen pedig a gólpasszt adókéra. 
Egyedül Mihály Edének sikerült 
két gólt lőnie, Nagy, Novák, Mol-
nár Zsolt, Moldován, Szőcs, Péter 
és Becze egyszer talált az ellenfél ka-
pujába. Péter és Becze két asszisztot 
jegyzett, Hruby, Papp, Nagy, Góga, 
Hurtaj, Molnár Zsolt, Mihály és 
Petres egyet-egyet.

A csapat a három meccsen ösz-
szesen 94 alkalommal lőtt az ellenfél 
kapujára, ebből kilenc gól született, 
ami 9,57%-os hatékonyságot jelent. 
Novák 14 lövést, Moldován11-et, 
Hruby 9-et jegyzett. Őket Mihály 
és Nagy (7-7), Papp, Kósa és Szőcs 
(6-6) követi a listán. A legjobb lö-
vési hatékonyságot Molnár Zsolt 
érte el, a csatár egy lövésből egy gólt 
jegyzett (100%). Őt Péter és Becze 

(mindketten 33,33%), valamint 
Mihály (28,57%) követi. A csapat 
összesen 48 büntetőpercet kapott, 
ebből tízet Góga, őt a listán Zib, 
Novák és Moldován (6-6) követi.

Mind a három mérkőzést 
Kozuch végig védte, a 180 perc 
alatt 112 lövésből 98-at hárított, 
ez 57,5%-os hatékonyságot jelent, 
a mérkőzésenkénti kapott gólátla-
ga pedig 4,67 a szlovák hálóőrnek. 
Egyébként egyedül a csíkiak szlovák 
hálóőre volt az egyetlen kapus, akit 
nem cseréltek le a csapat egyetlen 
mérkőzésén sem.

Plusz-mínusz mutató
A HSC kilenc gólt lőtt és 14-et 

kapott. A játékosok közül a máso-
dik sornak van a legrosszabb muta-
tója, Papp –6, Szőcs –5, Kósa –4, 
Moldován –3 és Petres –2-es mu-
tatóval rendelkezik. Igaz, az első, 
„idegenlégiós sor” mellett ők voltak 
a legtöbbet a jégen, ugyanakkor a 
statisztikai adatok alapján nem derül 
ki, hogy hány gólt kapott a csapat, 
miközben a sorok cseréltek.

A HSC az első harmadban 2, a 
másodikban 3, a harmadikban 4 gólt 

lőtt, a kilenc gólból három a 31–40., 
szintén három pedig az 51–60. perc 
között született. A csíkiak az első és 
a második harmadban 5–5, a har-
madik játékrészben 4 gólt kaptak, 
ebből a harmadok második felében 
(11–20., 31–40. és 51–60. perc kö-
zött) 3–3 találat jutott!

Csapatstatisztikák
A tornán összesen 56 gól szüle-

tett, ebből legtöbbet a Liepajas és a 
Bejbarisz ért el (20-20), a legtöbbet 
pedig az Olimpija kapta (32). A 
legtöbb kapura lövést (155) a kaza-
hok, a legkevesebbet (62) a szlové-
nok jegyeztek. Érdekesség, hogy a 
Bejbarisz – Olimpija meccsen a ka-
zah hokisok 66 alkalommal lőttek a 
szlovén kapura, ez percenként több 
mint egy lövést jelent.

Harmadra lebontva az első já-
tékrészben 14, a másodikban 21, a 
harmadikban 20 gól született, egy 
találkozót pedig szétlövés döntött 
el (GWS). Tízperces időtartam-
ra lebontva az első tíz percben 4, 
a másodikban 10 gól született, a 
21–30. perc között 9, a 31–40. 
perc között 12, a 41–50. perc 

között 6, az 51–60. perc között 
pedig 14. A kanadai táblázat élén 
Oleg Jeremejev (Bejbarisz) végzett 
6 ponttal (3+3), a legtöbb gólt 
Juris Upitis (4, Liepajas), a legtöbb 
asszisztot Jevgenij Zsadanov (4, 
Bejbarisz) jegyzett. A hátvédek kö-
zül Artyom Argokov (Bejbarisz) 
volt a legeredményesebb 4 ponttal 
(2+2), a legbüntetettebb hokis Nik 
Ulaga (Olimpija) volt 16 perccel, 
őt Góga követte 10 perccel.

A kapusok közül Kalnins 
Janisnek (Liepajas) volt a legjobb 
védési aránya 95,45%-kal, megelőz-
ve Martins Raitumst (Bejbarisz, 
90,2%) és Kozuchot (87,5%). An-
nak ellenére, hogy a harmadik lett a 

statisztikai mutatók alapján, a torna 
igazgatósága Kozuchot választotta 
a legjobb kapusnak.

A legjobb plusz-mínusz muta-
tója Argokovnak volt (+7), a hát-
véd a Bejbarisz kilenc góljánál volt 
a jégen. A legrosszabb plusz-mínusz 
mutatóval a szlovén Mark Podobnik 
(Olimpija) rendelkezett (–11).

A hat mérkőzést összesen 
a hivatalos jegyzőkönyvek sze-
rint 3056 néző látta, ez 509,33 
átlagnézőszámot jelent meccsen-
ként. A legtöbben a HSC Csíksze-
reda – Liepajas Metalurgs találko-
zóra voltak kíváncsiak (1200), míg 
a legkevesebb nézőt a Bejbarisz – 
Olimpija meccs vonzott (110).
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Vacláv Novák (jobbról) a HSC Csíkszereda egyik húzóembere volt a hétvégi Kontinentális-kupán  fotó: Halmágyi zsolt

Eredmények, állás

Metalurgs – Bejbarisz 3–2 (szétlövéssel), Olimpija – HSC 3–8, 
Metalurgs – Olimpija 11–1, HSC – Bejbarisz 1–5, Bejbarisz – 
Olimpija 13–3, HSC – Metalurgs 0–6.

1. Liepajas Metalurgs 3 2 1 0 0 20–3 8
2. Bejbarisz Atyirau 3 2 0 1 0 20–7 7
3. HSC Csíkszereda 3 1 0 0 2 9–14 3
4. Olimpija Ljubljana 3 0 0 0 3 7–32 0

> Hibaigazítás. A hétfői lapszá-
munkban a magyar ifjúsági bajnokság 
egyik eredménye tévesen jelent meg. 
Az ISK–HSC Csíkszereda Újvidéken 
mindkét mérkőzését megnyerte, szom-
baton 17–0-ra, vasárnap pedig 12–2-re 
győzött Gál Sándor csapata. Tegnap ját-
szották: ISK–HSC Csíkszereda – Vasas 
SC 7–1.

> MOL Liga. Két mérkőzést ját-
szottak tegnap este a MOL Ligában. 
Eredmények: Újpest – Sapa Fehérvár 
AV19 4–7, Miskolci Jegesmedvék – 
Steaua 7–2.

> Erősítettek. Hétfőn a Dab.Docler 
leigazolta a 28 éves szlovák Lubos 
Velebnyt. A hátvéd 305 szlovák extrali-
gás mérkőzésen játszott, tavaly és tavaly-
előtt az MHC Turócszentmárton (Mar-
tin) csapatában hokizott, ezt a szezont a 
HK Popradban kezdte, tíz mérkőzésen 
két pontot gyűjtött. A Dab.Doclernél 
egy hónapos próbaszerződést kötöttek 
a szlovák védőjátékossal. Velebny után-
pótláskorában végig tagja volt a szlovák 
korosztályos válogatottaknak, így az if-
júsági világbajnokságon bronzérmes csa-
patnak is 1999-ben. 2000-ben a hetedik 
körben draftolta a Toronto Maple Leafs, 

játszott a legjobb amerikai és kanadai 
juniorligában, de az NHL-ig nem jutott 
el. 2004-ben és 2005-ben szlovák bajno-
ki ezüstérmes lett a HKM Zólyommal 
(Zvolen), majd a német másodosztály-
ban hokizott, ahol az All Star-gálán is 
szerepet kapott. A dunaújvárosi csapat-
tól távozott a kanadai Shawn Patrick 
Snider, akivel a szakvezetés nem volt 
elégedett. A dunaújvárosiak várhatóan 
még erősítenek a keretükön, hiszen a 
november 25–27. között sorra kerülő 
Kontinentális-kupa harmadik körében 
érmet szeretnének szerezni. A Dab.
Docler a D csoportban érdekelt, ahol a 

dán Herning Blue Fox, a HC Asiago és 
a Sheffield Steelers ellen játszik.

> EFAJL. Az Erdélyi Független Ama-
tőr Jégkorong Liga elmúlt heti eredmé-
nyei: Csíkszeredai Autosport – Gyergyói 
Pingvinek 2–1, Székelyudvarhelyi 
OldBoys Küküllő – Autosport 2–11, 
Sepsiszentgyörgyi Királypingvinek – 
Csíki Kakasok 0–3, Gyergyói Pingvinek 
– Csíkszeredai Golden Time 4–3, Csík-
szeredai Pro Hoki – Csíkszentdomokosi 
HC Terkő 2–3, HC Terkő – Király-
pingvinek 3–6, Szentimrei Sasok – Pro 
Hoki 2–3.hí
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