
Könnyedén győzte le 
teg nap délután a HSC 
Csík szereda a Ferencvá-

ros csapatát a jégkorong MOL 
Ligában. A találkozó második 
percében két gólt is ütöttek a 
csíki hokisok, az első negyed-

óra már négygólos hazai előny-
nyel kezdődött. A középső har-
mad gólszegényre sikeredett, a 
Ferencváros egyetlen találatát 
Hegyi érte el, a hazaiaktól Bíró 
Ottó büntetőlövésből talált be 
Racko hálójába.

Az utolsó játékrész küzdel-
mesre sikeredett, a vendégek in-
kább a test test elleni játékot eről-
tették, de hamar kifáradtak, így a 
mérkőzés végére csak az maradt 
a kérdés, meg lesz-e a tíz csíksze-
redai gól, erre pedig szintén Bíró 
Ottó adta meg az igenlő választ az 
utolsó előtti percben.

A Steauának a hétvégén sem 
termett babér, a bukarestiek 
pénteken a Ferencvárostól hosz-
szabbítás után kaptak ki, tegnap 
pedig a „kicsi Volán” aratott 
nagyarányú győzelmet a fővárosi 
csapat fölött.

Eredmények
HSC Csíkszereda – Ferenc-

város 10–1 (4–0, 1–1, 5–0) /
Becze (2.), Petres (2.), Novak 
(10.), Bíró O. (14., 38., 59.), Mi-
hály (44.), Góga (47.), Hurtaj 
(50.), Hruby (53.), illetve Hegyi 
(30.)/; Corona Fenestela 68 – 
Sapa Fehérvár AV19 6–2; Steaua 
– Ferencváros 3–4 (hosszabbítás 
után); Dab.Docler – Miskolci 
Jegesmedvék 3–1; Steaua – Fe-
hérvár 5–8.
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Sport
Tízet ütött a HSC a Fradinak

Racko tíz alkalommal nem tudta hárítani a kék-fehérek kapura tartó lövéseit fotó: csíki zsolt
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> Jégkorong Románia-kupa. Utol-
só mérkőzését is megnyerte a jégkorong 
Románia-kupa A selejtező csoportjá-
ban a HSC Csíkszereda, így a címvédő 
elsőként jutott a sorozat elődöntőjé-
be. A B csoport első meccsét holnap 
Gyergyószentmiklóson rendezik.

A Galaci Dunărea csapatát győzték le 
tízgólos különbséggel szombaton délután 
a csíkszeredai hokisok a Vákár Lajos Mű-
jégpályán. A HSC Csíkszereda a sikerrel 
biztosította helyét a 2011-es jégkorong 
Románia-kupa elődöntőjébe, melynek 
a tervek szerint decemberben Galac ad 
otthont.

A találkozó első gólját a vendégek 
érték el, innen fordított és nyert a HSC. 
A hazaiaknál először szerzett gólt a cseh 
hátvéd, Peter Zib. Nagy Béla és Hozó 
Levente a találkozó előtt érdekes döntést 
hozott: az idegenlégiós első sor –Hruby, 
Góga, Mihály, Hurtaj, Novák – az első 
40 percben lépett jégre, a harmadik sor 
– Nagy, Flinta, Becze, Petres, Molnár Zs. 
– a 30. percig játszott, a második – Kósa, 
Zib, Szőcs, Virág Bálint – és a negyedik 
– Bors, Péter, Bíró O., Bíró T., Trancă – 
sor az utolsó harminc percben játszott, 
Ruczuj a meccs első feléig, Fülöp Róbert 
pedig a 30. perctől védte a csíki kaput.

Eredmény: HSC Csíkszereda – Galaci 
Dunărea 11–1 (3–1, 4–0, 4–0) /Góga (7., 
18., 26.), Nagy (16.), Hurtaj (27.), Bíró O. 
(28., 42., 47.), Zib (38.), Bíró T. (44., 60.), 
illetve Ruzicka L. (5.)/.

Az A csoport első mérkőzésén a HSC 
még az elmúlt hónapban 13–0-ra győz-
te le Bukarestben a Sportul Studenţesc 
csapatát. A csoport utolsó találkozóját 
november 25-re tűzték műsorra, ekkor a 
Dunărea a Sportul Studenţescet fogadja.

A B csoportban holnap 19 órától a 
Gyergyószentmiklósi Progym a Steauát 
fogadja, 17-én szintén 19 órától a Brassói 
Corona Fenestela 68 – Progym találko-

zóra kerül sor, míg a Steaua – Brassó ta-
lálkozót november 30-ra tűzték műsorra, 
a meccset Bukarestben játsszák.

A kiírás szerint a két csoportelső az 
elődöntőbe jut, a másik két helyre osz-
tályozót írtak ki (B2 – A3 és A2 – B3), 
melynek győztesei szintén az elődöntőbe 
jutnak. Az osztályozók időpontjait még 
nem szögezte le a Román Jégkorongszö-
vetség. A 2011-es Románia-kupa négyes 
döntőjét Galacon rendezik, december 
21-én lesznek az elődöntők, 22-én pedig 
a helyosztók. A tervek szerint a négyes 
döntő találkozóit a Digi Sport élőben 
közvetíti.hí
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