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Újabb rangos nemzetközi tornát 
rendeztek az elmúlt hétvégén a 
vákár Lajos Műjégpályán: csík-
szeredában játszották a női jég-
korongozók bajnokok kupája b 
selejtezőcsoportjának mérkő-
zéseit. A tornán a román baj-
nok Hsc csíkszereda mellett 
a fehérorosz pantera Minszk, 
a francia grenoble brleurs de 
Loups és a török Milenyum an-
kara vett részt. A házigazdák a 
harmadik helyen zártak, a fran-
cia bajnok pedig továbbjutott.

Két nagyon erős és két 
gyengébb játékerőt kép-
viselő csapat vett részt 

az elmúlt hétvégén a Vákár Lajos 
Műjégpályán rendezett női jég-
korong Bajnokok Kupája selejte-
zőtornáján. A továbbjutás a má-
sodik nap dőlt el, és ekkor aratták 
a csíki lányok egyetlen győzelmü-

ket, mellyel a harmadik helyet 
biztosították be.

Pénteken, a torna nyitómérkő-
zésén a fehérorosz bajnokok köny-
nyedén lépték le a török csapatot, az 
ankarai hokisok csupán öt alkalom-
mal lőttek a minszkiek kapujára. A 
nap második mérkőzésén a HSC 
Csíkszeredának esélye sem volt a 
francia bajnokok ellen, a Grenoble 
Brûleurs de Loups hokisai minden 
harmadban hat gólt lőttek.

Szombaton az első mérkőzésen 
játszották a torna döntőjét, ame-
lyen a fehérorosz és a francia baj-
nok csapott össze. A látványos és 
kiegyensúlyozott találkozót végül 
a Brûleurs de Loups nyerte három 
góllal. Este alig félszáz néző előtt 
játszott a HSC és a Milenyum, a 
negyedik percben Popescu Mag-
dolna két találatával már elhúzott 
a csíki csapat, a törökök a máso-
dik harmad elején szépítettek, de 

emberhátrányból Popescu megint 
kettőre növelte az előnyt. A meccs 
felénél a vendégek megint faragták 
a hátrányukat, ám a 37. percben 
Popescu megszerezte negyedik ta-
lálatát, egy perccel később Bálint 
Hanga pedig beállította az 5–2-es 
végeredményt.

Tegnap délután a franciák 
könnyedén győzték le a török 
csapatot, míg az esti találkozón a 
Pantera múlta felül a HSC Csík-
szeredát. A tornát a Grenoble 
Brûleurs de Loups nyerte a 
Pantera Minszk, a HSC Csíksze-
reda és a Milenyum Ankara előtt.

Eredmények
Pantera – Milenyum 8–0, 

Brûleurs de Loups – HSC 16–0, 
Pantera – Brûleurs de Loups 
0–3, HSC – Milenyum 5–2, 
Milenyum – Brûleurs de Loups 
14–0, HSC – Pantera 14–0.

kikapott a ListavEzEtő gaLacon

Két hazai győzelem
Gyergyóban

négy mérkőzést rendeztek az 
el múlt hétvégén a hazai jégko-
rongbajnokságban: gyergyó szent
miklóson a progym kétszer győz te 
le a steaua rangers 2 csapatát, 
míg galacról csak két ponttal tért 
haza a listavezető isk–Hsc csík-
szereda Farm. a tegnapi találko-
zók szétlövéssel értek véget.

Gyergyószentmiklóson és 
Ga lacon rendeztek hazai 
jégkorong bajnoki meccse-

ket az elmúlt hétvégén, szombaton 
a vendéglátók győztek, tegnap pe-
dig szétlövés döntött mindkét hely-
színen. Gyergyószentmiklóson a 
Progym a sereghajtó Steaua Rangers 
csapatát fogadta, a sok verekedéssel 
tarkított találkozón a győztes gólt a 
hazaiak tizenegy másodperccel a já-
tékidő vége előtt szerezték. Tegnap 
a hazaiak ötven percen keresztül 
vezettek, ám az utolsó harmadban 
a fővárosiak kiegyenlítettek, a hosz-
szabbításban nem született gól, a 
szétlövésben pedig a hazaiak voltak 
pontosabbak.

A Dunărea a hétvégén játszha-
tott először hazai közönség előtt 
a 2011/12-es idényben, a Duna-
partiak a listavezető ISK–HSC 
Csíkszereda Farmot fogadták. A 
csíki hokisok a Platina kizárását 
követően veretlenek voltak, ám 

szombaton a Dunărea főleg az 
utolsó harmadban nyújtott telje-
sítményének köszönhetően győzte 
le az ISK–HSC Farmot. Tegnap 
0–3-ról álltak fel és egyenlítettek 
a galaciak, a harmadik harmadban 
és a hosszabbításban nem született 
gól, pedig a ráadásban a csíkiak 
négy percet játszottak emberhát-
rányban. A szétlövések végén a 
csíkiak örülhettek, így továbbra is 
vezetik a hazai bajnokság alapsza-
kaszát.

A galaci csapatban a hétvégén 
mutatkozott be két új szlovák 
hokis, a 22 éves hátvéd Martin 
Baron és a 24 éves csatár Lukas 
Rizicka, utóbbi 2007-től idén ta-
vaszig a szlovák extraligás Dukla 
Trencsény csapatában játszott.

Eredmények, állás
Progym – Steaua Rangers 

2 4–3 (1–1, 1–0, 2–2) és 6–5 
(2–1, 3–2, 0–2, 0–0, 1–0) /Sára 
4, Ambrus 2, Bilibók, Orbán, 
Elekes, Csergő, illetve Mihăilescu 
3, Dumitru 2, Lupaşcu, Petrea, 
Constantin/;

Dunărea – ISK–HSC Farm 
8–5 (2–3, 2–1, 4–1) és 3–4 (0–1, 
3–2, 0–0, 0–0, 0–1) /Elekes 3, 
Trancă 3, Bálint 2, Hildebrand, 
illetve Zemko 5, Tankó 2, Kánya, 
Baron, Ruzicka L., Nuţu/.

tisztesen helytálltak a csíkszeredai lányok (kék-fehérben) a francia és fehérorosz bajnok ellen fotó: csíki zsolt

Csíki siker Budapesten

Pénteken három, tegnap két 
mérkőzést rendeztek a MOL 
Ligában, az öt mérkőzésen a 

vendéglátók mindössze két győzel-
met arattak. Pénteken a HSC Csík-
szereda Moldován Ervin találataival 
győzött a Ferencváros otthonában, a 
találkozón a hazaiak drukkerei előbb 
verbálisan inzultálták a kék-fehér 
szurkolókat, majd a biztonsági őrök 
támadtak rá a csíki drukkerekre. Az 
incidensben két csíki szurkoló köny-
nyebben megsérült. Szintén pénte-
ken a Dab.Docler könnyedén győzte 
le az Újpestet, míg a nap rangadóján 
a Miskolci Jegesmedvék csapata a 
Sapa Fehérvár AV19 ellen nyert.

Tegnap a Steaua hazai környe-
zetben múlta felül a Brassói Corona 
Fenestela 68-at, a bukarestieknél 
ezen a mérkőzésen mutatkozott be 
az orosz Vladiszlav Barulin, akit a 
megszűnt Platina Kisinyovtól iga-
zoltak át a „bakák”. Az idény so-
rán tegnap játszott először a Sapa 
Fehérvár AV19 a Dab.Doclerrel, a 
találkozón vendégsiker született.

Eredmények
Újpest – Dab.Docler 4–7 /Pic-

hler (47.), Gergely (51.), Szirányi 
(54.), Jankovics (60.), illetve 
Dancsfalvi (12., 15.), Virág (15.), 
Papp (25.), Pavuk (30.), Nagy 
(30.), Somogyi (41.)/; Jegesmed-
vék – Fehérvár 4–1 /Bonar (19., 
28.), Dubek (23.), Jarabek (58.), 
illetve Farkas (17.)/; Ferencváros 
– HSC Csíkszereda 0–2 (0–1, 
0–1, 0–0) /Moldován (18., 34.)/; 
Steaua – Brassó 5–2 (2–1, 2–1, 
1–0) /Nicolescu (15.), Poznik 
(16.), Munteanu (22.), Pascaru 
(25.), Persson (47.), illetve Zsók 
(17.), Varga (37.)/; Fehérvár – 
Dab.Docler 1–2 /Horváth (48.), 
illetve Somogyi (6.), Mihalik 
(32.)/.

Ma 19 órától a Jegesmedvék 
– HSC Csíkszereda találkozót 
rendezik, holnap 17.30-tól Bras-
só a Steauát fogadja, 20 órától a 
Ferencváros – Újpest, 20.15-től 
pedig a Dab.Docler – HSC Csík-
szereda meccset játsszák.
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