
A HSC Csíkszereda és a Dab.Doc
ler a Kontinentáliskupában való 
szereplés miatt az elmúlt hét
végén nem játszott a jégkorong 
MOL Ligában, a miskolciak pedig 
három mérkőzésből hármat nyer
ve átvették a vezetést a tabellán. 
A sorozat mezőnyéből két csapat 
kissé leszakadt, az első és a ha
todik helyezettet pedig mindössze 
hét pont választja el.

Átvette a MOL Liga vezeté-
sét a Miskolci Jegesmedvék 
csapata a HSC Csíkszere-

dától, igaz, a kék-fehérek – a Dab.
Doclerrel együtt – az elmúlt hétvé-
gén nem kaptak szerepet a román–
magyar közös pontvadászatban. A 
„macik” három meccsből hármat 
nyertek, előnyük mindössze két 
pont, ám a HSC-nek a listavezető-
vel szemben hárommal, a harma-
dik helyezett Fehérvárral szemben 
pedig öttel van kevesebb lejátszott 
mérkőzése. 

A három romániai csapat kö-
zül a HSC játszik a hét végén és 
a jövő hét elején Magyarorszá-
gon, a kék-fehérek péntektől ked-
dig három mérkőzést játszanak, 
és egyáltalán nem lesz számukra 
könnyű a túra. Pénteken a Ferenc-
város otthonában lépnek jégre a 
kék-fehérek, a két csapat az idény 
folyamán egy alkalommal Csík-
szeredában játszott, akkor hazai 
siker született. Hétfőn a jelenlegi 
listavezetőhöz látogat a HSC, a 
két csapat az idei MOL Ligában 
kétszer játszott egymás ellen: Mis-
kolcon a HSC, Csíkszeredában 
a Jegesmedvék arattak egygólos 
győzelmet. Kedden Dunaújváros-
ban lépnek jégre a csíki hokisok, 
a két csapat az idényben kétszer 
játszott egymás ellen, mindkét al-
kalommal csíkszeredai siker szü-
letett, ebből egyszer büntetőkkel 
nyertek idegenben a kék-fehérek.

A másik két romániai csapat 
egymás ellen mérkőzik meg a 

hétvégén, illetve a jövő hét elején, 
vasárnap Bukarestben, kedden 
pedig Brassóban játszik a Corona 

Fenestela 68 és a Steaua. A MOL 
Ligában még lesz két rangadó a 
hétvégén, holnap a miskolciak 

a Sapa Fehérvár AV19 csapatát 
fogadják, míg vasárnap a Dab.
Docler látogat a „kicsi Volánhoz”.
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Péntek: Újpest – Dab.Docler (19), Miskolci Jegesmedvék – Sapa Fehérvár AV19 (19.30), Ferencváros 
– HSC Csíkszereda (20).
Vasárnap: Steaua – Brassói Corona Fenestela 68 (17.30), Sapa Fehérvár AV19 – Dab.Docler (19).
Hétfő: Jegesmedvék – HSC Csíkszereda (19)
Kedd: Corona Fenestela 68 – Steaua (17.30, Digi Sport), Ferencváros – Újpest (20), Dab.Docler – 
HSC Csíkszereda (20.15).

Az állás

Alapszakasz Miskolc HSC Fehérvár Dab Brassó FTC Steaua UTE M 3p 2p 1p 0p Gól 
+ Gól – P

Miskolc 2–3 5–0 4–2 4–3 7–1 7–2 8–0 15 10 0 1 4 62 34 31
HSC 1–2 9–1 4–0; 5–4 (5–4) 4–0 11–0 9–2 12 8 2 1 1 63 25 29
Fehérvár (3–2) (4–3) 6–3; 7–3 6–2; 6–0 7–3; 2–5 4–6; 6–1 17 8 2 0 7 71 67 28
Dab.Docler 6–1 (2–3) 3–1; 3–6 1–0 6–1; 7–1 11–0 14 7 2 1 4 59 36 26
Brassó 7–1 4–6; (3–4) 7–2 3–4 4–3 16 7 1 2 6 60 54 25
FTC 4–1; 3–1 6–1 3–4; 1–2 7–4; 4–1 5–1 16 8 0 0 8 48 51 24
Steaua 2–4 4–9 (3–4) (1–2) 3–5 5–2 16 4 0 2 10 45 85 14
UTE 3–8; 1–6 4–6 4–1; 4–7 1–4 2–5 5–6 16 2 0 0 14 39 95 6

újabb rangos nemzetközi tor
na helyszíne lesz a hétvégén a 
Vákár lajos Műjégpálya, ahol 
péntektől vasárnapig a női jég
korongozók a Bajnokok kupája 
C selejtezőcsoportjának mérkő
zéseit rendezik. A román bajnok 
HSC Csíkszereda mellett a fehér
orosz pantera Minszk, a francia 
grenoble Brleurs de loups és 
a török Milenyum Ankara vesz 
részt a tornán.

Kopacz Gyual
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R angos női jégkorongtorná-
nak ad otthont a hétvégén 
a Vákár Lajos Műjégpálya, 

a női Bajnokok Kupája első kör C 
csoportjának mérkőzéseit rende-
zik Csíkszeredában. A tornán a 
házigazda HSC Csíkszereda mel-
lett a Pantera Minszk, a Grenoble 
Brûleurs de Loups és a Milenyum 
Ankara hokisai lépnek jégre. A csík-
szeredai csapat célkitűzése a tisztes 
helytállás, egyedül a török bajnok 
ellen lehet némi győzelmi esélye a 
kék-fehér csapatnak. A csapat körül 
azonban sok a probléma, így az el-
várások sem lehetnek túl nagyok.

„Nyáron két hónapot alapozó 
edzéseket tartottam a csapatnak, 
ám később kiderült, megszűnt az 
edzői félállásom a klubnál. Utána 
sokáig nem is voltak edzésben a 
lányok, majd ősztől heti egy-két 
alkalommal volt jégedzésünk” 
– nyilatkozta lapunknak a HSC 
Csíkszereda női csapatának egy-
kori edzője, Sándor Ibolya. A volt 
tréner hozzátette, annak ellenére, 
hogy hivatalosan nem volt edzője 
a csapatnak, ő mégis tovább tartot-
ta az edzéseket. „Egy-két gyakorlat 
után két részre osztottuk a csapa-
tot, és egymás között játszottunk, 

nagyjából ennyiből állt egy edzé-
sünk” – mondta Sándor Ibolya.

Az edzőkérdésről Horváth Lász-
ló klubelnök elmondta, a Sándor 
Ibolya által betöltött fél edzői állás 
valóban megszűnt, helyére pedig 
Hozó Leventét alkalmazta a Sport-
klub, aki gyerek- és ifjúsági csapatot 
edz, és a felnőttcsapat mellett is 
dolgozik. „A klub Gál Sándort kér-
te fel a női csapat edzőjének, akinek 
ez másodlagos tevékenység, ugyan-
is a szakember az ifjúsági és a farm-
csapat trénere is. A hétvégi tornán 
Gál Sándor lesz a női csapat edzője, 
már tartott is edzést a lányoknak” – 
mondta Horváth.

A klubelnök szerint nincs 
szponzora a női hokicsapatnak, a 

játékosok többsége saját felszerelés-
ben játszik, a Sportklub gyakorlati-
lag csak a jeget biztosítja a gárda szá-
mára. Ugyanakkor kihangsúlyozta, 
sajnos az elmúlt években rossz ala-
pokra helyezték Csíkszeredában a 
női jégkorongot, a jelenlegi csapat 
sem homogén, ezért még edzést tar-
tani is nehéz számukra. „A felnőt-
tek és a kislányok együtt vannak, 
több korosztályból áll össze a csapat 
,és ezért nehéz olyan edzést tarta-
ni, ami eredményességhez vezetne. 
Külön kellene választani az ifjúsági 
és felnőtt női hokisokat, külön kel-
lene edzést tartani számukra és kü-
lön kellene versenyeztetni őket. Ez 
mindenhol így működik, csak ná-
lunk nem” – mondta a klubelnök, 

hozzátéve, hogy Nyugaton 12-13 
éves korukig a lányhokisok a fiúcsa-
patokban edzenek, ezután vállnak 
szét és alkotnak külön gárdát.

A Bajnokok Kupája hétvégi 
tornájára öt fővárosi hokissal erősít 
a HSC Csíkszereda, többek között 
azért is, mert néhány alapember 
sérült a kék-fehéreknél: Sándor 
Ibolya ínhüvelygyulladás miatt 
nem tudja vállalni a játékot, a ka-
pus Antal Beáta és Zerkula Erika 
pedig térdproblémákkal küzd.

A problémák ellenére Horváth 
örül, hogy Csíkszeredában rende-
zik a Bajnokok Kupája C csoport-
jának mérkőzéseit, hiszen mint 
mondta, pénz hiányában valószínű, 
hogy nem tudott volna külföldre 

utazni a csapat. „A női hoki nálunk 
amatőr, vagy inkább hobbiszinten 
működik, éppen ezért nem érdekli 
a szponzorokat e sportág. Nekünk a 
torna rendezése még mindig ol-
csóbb, mintha a csapatot külföldön 
kellett volna versenyeztetni” – szö-
gezte le a klubelnök.

A torna műsora: holnap: 
Pantera Minszk – Milenyum An-
kara (16), Grenoble Brûleurs de 
Loups – HSC Csíkszereda (19.30); 
szombat: Pantera – Grenoble (16), 
HSC – Milenyum (19.30); va-
sárnap: Milenyum – Grenoble 
(16), HSC – Pantera (19.30). A 
találkozókra a belépés ingyenes. A 
csoportból az első két helyezett jut 
tovább.

Nehéz helyzetben a HSC Csíkszereda női jégkorongcsapata. A hétvégi nemzetközi tornán egy győzelemre számítanak a csíki lányok


