
Harmincöt nappal a 4. MOL Liga 
kezdését követően állt a pont-
vadászat élére a címvédő, a 
statisztikai adatok alapján egy-
előre a HSC Csíkszereda hokisai 
a legjobbak. A legtöbb pont, a 
legtöbb gól és a legjobb kapus 
statisztikai mutatóját is a csíki 
gárda tagja vezeti, de a csapaté 
a legtöbb lőtt és a legkevesebb 
kapott gól, a legtöbb győzelem 
és a legkevesebb vereség is. 
Közvetlen üldözőjével szemben 
két meccsel játszott keveseb-
bet a HSC és két ponttal vezeti 
a tabellát. A csíki hokisok két 
rangadót játszanak a hétvégén 
a Vákár Lajos Műjégpályán.
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Tíz lejátszott mérkőzés után 
vette át a vezetést a MOL 
Liga tabelláján a címvé-

dő, amely egyetlen vereségét épp 
a sorozat nyitómeccsén szenved-
te el. A HSC Csíkszereda keddi 
győzelmének köszönhetően lett 
listavezető, érdekesség, hogy a 
ranglista élére repítő sikert a fe-
lett a csapat felett aratta, amelytől 

egyetlen vereségét elszenvedte az 
idei MOL Ligában.

A román–magyar nyílt nem-
zetközi bajnokság negyedik kiírá-
sában eddig egyetlen csapat nem 
mutatkozott be a Vákár Lajos 
Műjégpályán, de erre is csak hol-
nap estig kell várni. Ugyan mind 
a hat hazai mérkőzését megnyerte 
eddig a csíki csapat, ám a barcasá-
giak ellen egy pontot elvesztettek, 

győzelmük ugyanis hosszabbítás-
ban született. Idegenből mindig 
ponttal tértek haza a HSC hoki-
sai, háromszor nyertek – egyszer 
szétlövéssel –, és egyszer kaptak 
ki, a vereséget büntetőlövések után 
szenvedték el. Vendégként mindig 
háromnál több gólig jutott a gár-
da, hazai környezetben legalább 
négy gólt sikerült mindig szerezni, 
és ami fontos, hogy három mér-

kőzést zártak kapott gól nélkül, 
mindegyiket vendéglátóként.

A résztvevők közül a Miskolci 
Jegesmedvék és a HSC játszott a 
legkevesebb mérkőzést, ennek elle-
nére a kék-fehéreké a legtöbb győ-
zelem, a legtöbb pont, a legtöbb és 
a legkevesebb kapott gól, egyedüli 
csapat, mely minden mérkőzésén 
pontot szerzett, mindezt úgy, 
hogy közvetlen üldözője, a Dab.
Docler két mérkőzéssel többet 
játszott, mint a címvédő.

A játékosok statisztikáját te-
kintve egyetlen ranglista van, ahol 
nem csíki hokis vezet. A kanadai 
táblázat élén 22 ponttal Novák 
áll, megosztva a cseh csatár és 
Becze áll a góllövők listájának 
élén 12-12 találattal, a legjobb 
plusz-mínusz mutatóval is Novák 
rendelkezik (+21, azaz +25, il-
letve –4). A legjobb kapus eddig 
Kozuch, aki 94,68%-os védési 
arányt ért el, mérkőzésenkénti ka-
pott gólátlaga 1,49. Az egyetlen 
lista, melyen nem vezet a HSC-s, 
az a büntetések területén találha-
tó, itt a legjobb helyezés a 33., ezt 
pedig Hurtaj foglalja el 16 perccel, 
igaz ebből egy fegyelmi büntetés, 

melyet éppen kedden kapott. A 
MOL Ligába a HSC 27 játékost 
nevezett, közülük 16-an gólt, 19-
en pedig pontot is szereztek.

Rangadók a hétvégén
Két nehéz mérkőzés kö-

vetkezik a HSC Csíkszereda 
számára a MOL Ligában. A 
csíkiak pénteken a Miskolci 
Jegesmedvék csapatát, vasár-
nap a Dab.Doclert fogadják. A 
„macik” ellen az idényben egy-
szer játszottak a kék-fehérek, a 
miskolci mérkőzés csíki sikerrel 
zárult. A két csapatnak ez lesz az 
első csíkszeredai összecsapása a 
2011/2012-es évadban. A Dab.
Docler ellen kétszer mérkőzött 
meg a HSC, a Vákár Lajos Műjég-
pályán 4–0-s hazai siker született, 
míg Dunaújvárosban a kék-fehé-
rek szétlövéssel nyertek 3–2-re. A 
Dab.Doc ler pénteken Brassóban, 
a Jegesmedvék csapata vasárnap 
Bukarestben játszik, kedden pe-
dig a Steaua a Corona Fenestela 
68 csapatát fogadja, tehát nehéz 
mérkőzések várnak a hazai és a 
romániai portyán lévő magyar-
országi csapatokra is.

Vacláv Novák több statisztikai mutatóban is a legjobb a MOL Ligában fotó: halmágyi zsolt
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Élen a HSC Csíkszereda, Novák a legponterősebb hokis

Az idei intercontinental Rally 
Challenge (iRC) 10., utolsó előt-
ti versenyét Skóciában rendezték 
az elmúlt hétvégén. A viadalon a 
norvég Andreas Mikkelsen dia-
dalmaskodott. Az utolsó futam 
előtt öt pilótának van esélye a 
bajnoki címre.

Megtört végre a jég, meg-
van Andreas Mikkelsen 
első győzelme az IRC-

ben: 22 éves kora ellenére a norvég 
nagyon éretten teljesítette a Skót 
Ralit, aki közel egyperces előnyt 
szedett össze az első versenyna-
pon. Az utolsó napon a norvég 
taktikusan versenyzett, és olyany-
nyira spórolósra vette az iramot, 
hogy húsz másodpercet vesztett az 
őrült tempót diktált Hänninennel 
szemben. A napi első szerviz után 
azonban magára talált, és egy erős 
ritmusváltással tovább növelte elő-
nyét, majd közel félperces előny-
ben megnyerte a viadalt. Amellett, 
hogy csapatának, a Škoda UK-nak 
hazai pályán szerzett győzelmet, 
ő lett a sorozat eddigi legfiatalabb 
futamgyőztese. 

Hänninen a második helyen 
zárt, a finn ezzel az összetettben is a 
második helyre jött fel, és – amiért 
négy futamot is kihagyott a szezon-
ban – a minuszolásokból ő jöhet ki 
a legjobban. Csapattársa, a pontver-
senyt vezető Kopecký ugyanis csak 
ötödikként zárt Skóciában, és eddigi 
magabiztos előnye ezzel hat pontra 
olvadt. Még ha a cseh Cipruson a 
dobogón végezne is, egy negyedik 
helyet dobnia kell majd, ezzel szem-
ben Hänninen akárhogy is végez a 
szezonzárón, eredménye minden-
képp beleszámít az év végén (csak a 
versenyzők legjobb hét eredményét 
számolják be a pontversenybe).

A skót dobogó harmadik fo-
kára legjobb peugeot-sként Bryan 
Bouffier fért fel, negyedik pedig az 
írek fiatal reménysége, Craig Breen 
lett. Noha a bajnoki címre még 
Neuville-nek is van esélye, a belga 
a zárónapon folyamatosan gon-
dokkal küzdött, így csak a hatodik 
helyen ért be.

Szokásos, megbízhatatlan formá-
ját hozta a Proton. A sebességükkel 
már nincs gond, de a technika újfent 
megakadályozta két versenyzőjüket a 

célba érésben. Nem fejezte be a ralit 
az első szakaszokon kiválóan autózó 
Wilks sem: rajta az utolsó gyorsasági 
fogott ki, és hasonlóképpen járt Pat-
rik Sandell is.

A magyar Puskádi János újra 
pontot szerzett. A Hondával ver-
senyző páros harmadikként zárta a 
kétkerekes autók értékelését, ezzel 
pedig e kategória tabellájának ne-
gyedik helyére jöttek fel.

A szezon utolsó állomása, a Cip-
rus Rali november 3–5. között lesz. 
Öten vannak még versenyben a ösz-
szetett elsőségért, és nagy esély van 
rá, hogy a hatodik IRC-szezonban 
a hatodik nemzetiségű bajnok ün-
nepeljen. Az IRC pontverseny állása: 
1. Jan Kopecký 131 pont, 2. Juho 
Hänninen 125 p., 3. Thierry Neuville 
115 p., 4. Andreas Mikkelsen 111,5 
p., 5. Bryan Bouffier 110,5 p.

A 2006-tól íródó IRC-tör té ne-
lemben az első bajnokságot az olasz 
Giandomenico Basso, a máso dikat 
Enrique Garcia Ojeda, a har madikat 
Nicolas Vouilloz, a ne gyediket Kris 
Meeke, a tavalyi pont vadászatot 
Juho Hänninen nyerte, a gyártók 
között a Fiatnak és a Škodának egy-
egy, a Peugeot-nak három végső si-
kere van.

Szeben is szerepel
Hivatalosan még nem nevezték 

meg az IRC jövő évi versenyeit, ám 
néhány brit szaklap úgy tudja, a 
Szeben Rali is szerepel a kalendári-
umban. A WRC Rally Radio sze-
rint júliusban murva borítású uta-
kon tartanák a Szeben Ralit, ugyan-
akkor az említett sajtóorgánum azt 
is közölte, júniusban a Mecsek Rali is 
szerepel a naptárban.

Mikkelsen nyert Skóciában


