
Pénteken mindhárom romániai 
csapatnak sikerült Magyarorszá-
gon győznie a jégkorong MOL Li-
gában. A Steaua megizzadt ugyan 
Újpesten, de szétlövés után nyer-
tek Timaruék, a Miskolci Jeges-
medvék ezúttal hazai környezet-
ben is kikapott a Brassói Corona 
Fenestela 68-tól, míg a listavezető 
a Sapa Fehérvár AV19 otthonában 
aratott győzelmet.

Vendéggyőzelmek születtek 
pénteken a jégkorong MOL 
Ligában, minden romániai 

csapat nyerni tudott Magyarorszá-
gon. Szorosabban alakult a vártnál a 
HSC Csíkszereda és a „kicsi Volán” 
közötti találkozó pénteken Székes-
fehérváron, az első találatot a meccs 
felénél kettős emberelőnyből a ha-
zaiak érték el, de a szünet előtt fél 
perccel egyenlített a listavezető. A 
csíkiak az 53. percben a vezetést is 
megszerezték, majd az utolsó perc-
ben egy üres kapus találattal állítot-
ták be a végeredményt.

A Miskolci Jegesmedvék csapa-
ta pénteken hazai környezetben ka-
pott ki a Brassói Corona Fenestela 

68-tól, Újpesten pedig szétlövések 
döntöttek, mely során a Steaua 
pontosabb volt. Tegnap délután a 
miskolciak a Steauát győzték le.

Eredmények
Újpest – Steaua 2–3 (2–2, 0–0, 

0–0, 0–0, 0–1) /Jankovics (17.), 
Virág (20.), illetve Timaru (11.), 
Mărcuş (19.), Georgescu (GWS)/.

Miskolci Jegesmedvék – Bras-
sói Corona Fenestela 68 3–5 
(2–2, 0–3, 1–0) /Lindgren (13.), 
Fodor Sz. (20.), Szilágyi (47.), il-
letve Varga (10., 30.), Antal (17.), 
Basilidesz (25., 34.)/.

Sapa Fehérvár AV19 – HSC 
Csíkszereda 1–3 (0–0, 1–1, 0–2) 
/Varga (30.), illetve Bíró O. (40.), 
Szőcs (53.), Góga (60.)/.

Miskolci Jegesmedvék – Steaua 
7–3 (1–2, 4–0, 2–1) /Dubek 
(20.), Sijka (23., 35.), Bonar (25.), 
Fodor (28.), Rafaj (42., 58.), il-
letve Kostandi (2.), Poznik (19.), 
Brincko (59.)/.

A Ferencváros – Brassói Corona 
Fenestela 68 és az Újpest – HSC 
Csíkszereda találkozók lapzárta 
után értek véget.
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> Jégkorong. Az elmúlt héten az Antal 
Károly által edzett ISK–HSC Csíkszereda 
kölyökcsapata túrázott Magyarországon, a 
mérleg négy győzelem és két vereség. Ered-
mények (zárójelben a csíki gólszerzők): 
ISK–HSC – Zalai Titánok 8–2 és 7–5 
(Sándor 4, Búzás 3, Császár 2, Márton R. 2, 
Boros, Fejes, Borbát, Zsigmond); ISK–HSC 
– MAC Budapest B 6–1 (Fejes 3, Szigeti 2, 
Sándor); ISK – Sapa Fehérvár AV19 3–10 
(Sándor 2, Szigeti); ISK–HSC – Dab.
Docler 8–5 (Fejes 2, Simon 2, Sándor 2, 
Márton R., Császár); ISK–HSC – UTE-
Stars 4–7 (Sándor, Szigeti, Zsigmond, 
Fejes). A csíkiak a tízcsapatos tabellán 18 

ponttal a harmadikok a 22 pontos Fehérvár 
és a 20 pontos UTE-Stars mögött.

> Biatlon. Az elmúlt hétvégén elkez-
dődött a 2011/12-es sílövő idény, az első 
versenyt a svédországi Östersundban ren-
dezték, az IBU-kupa első fordulójában a 
nőknél és a férfiaknál is két-két sprintver-
senyre került sor. Szombaton a francia Marie 
Laure Brunet nyert, a romániai sportolók 
közül Ferencz Réka a 42., Luminiţa Piscoran 
az 54., Tófalvi Orsolya a 90. helyen végzett. 
Tegnap a finn Kaisa Mäkäräinen győzött, 
Tófalvi Éva a 2., Piscoran a 29., Tófalvi Orso-
lya a 93. helyen zárt. Szombaton a férfiak kö-

zött Gavrilă Ştefan a 68., Gerbacea Roland a 
106., Faur Remus a 113. lett, tegnap Gavrilă 
a 64., Gerbacea a 82., Faur a 90. helyen zárt.

> Forma–1. Mark Webber (Red Bull Re-
nault) nyerte meg tegnap este Interlagosban 
az idei Forma–1-es világbajnokság utolsó, 
Brazil Nagydíját. Az ausztrált csapattársa, a 
váltóproblémákkal küszködött világbajnok 
Sebastian Vettel követte, harmadikként a 
McLaren Mercedes-es Jenson Button zárt. 
Pontot szerzett még Fernando Alonso, 
Felipe Massa (mindketten Ferrari), Adrian 
Sutil (Force India Mercedes), Nico Rosberg 
(Mercedes), Paul di Resta (Force India Mer-

cedes), Kamui Kobajasi (Sauber-Ferrari) és 
Vitalij Petrov (Renault).

> Műkorcsolya. A Csíkszeredai ISK–
Sportklub műkorcsolyázói Bogyó Löffler 
Mária vezetésével részt vettek Miskolcon a 
Kelet-Magyarország-kupán. A csíki sporto-
lók öt dobogós helyezést értek el. Eredmé-
nyek: 6-8. évesek: Hajdú Boglárka (10. hely); 
8-10 évesek: Ureche Andrea (1. hely), Ravasz 
Balázs (1. hely); Stoica Krisztina (17. hely); 
Novice: Kenéz Zselyke (3. hely), Catană Ana 
(7. hely), Forró Dániel (18. hely); rekreáció: 
Iuga Diana (1. hely). Edző: Bogyó Löffler 
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Nyertek a romániai csapatok

Négy mérkőzést rendeztek az 
elmúlt hétvégén a hazai jégko-
rongbajnokságban, egyet pedig 
a Románia-kupában. A Galaci 
Dunărea a Sportul Studenţesc 
ellen három meccset vívott, az 
ISK–HSC Csíkszereda Farm pe-
dig a Steaua Rangers 2-t fogadta 
az elmúlt hétvégén. Szombaton 
a csíkiak előbb a pályán, majd a 
zöldasztalnál is nyertek a fővá-
rosiak ellen.

A pályán és a zöldasztalnál 
is megnyerte szombati ha-
zai bajnoki mérkőzését az 

ISK–HSC Csíkszereda Farm jég-
korongcsapata a Steaua Rangers 2 
ellen. A Vákár Lajos Műjégpályán 
rendezett mérkőzésen a 25. má-
sodpercben már vezettek a vendé-
gek, a 14. percben pedig már kettő 
volt a bukarestiek előnye. Két perc 
alatt a csíkiak fordítottak, és az első 
szünetre már Gál Sándor tanítvá-
nyai vezettek kettővel. A második 
és a harmadik harmad is szorosan 
alakult, előbbiben egy-egy, utób-
biban két-két találat született, így a 
találkozó 7–5-ös ISK–HSC siker-
rel zárult.

A találkozó után viszont meg-
változott az eredmény, ugyanis 

kiderült, hogy a Steaua Rangers 2 
jogosulatlanul szerepeltette Dimit-
rij Samjgint. A hazai jégkorong-
bajnokság kiírása szerint az alap-
szakaszban csak romániai kapusok 
védhetnek, ez a szabály ugyanakkor 
érvényes a MOL Liga alapszaka-

szának azon mérkőzéseire is, ame-
lyen két romániai csapat játszik. A 
Steaua Rangers 2 pedig Samjgint 
szerepeltette szombaton kapusként, 
a hálóőr 59 és fél percig védett, 52 
lövésből 46-ot hárított, az utolsó 
csíkszeredai gólnál tehát nem volt 

a jégen, azt üres kapuba szerezte 
Egyed Róbert. A szakszövetség te-
hát a szombati mérkőzést 5–0-ra 
írta az ISK–HSC javára.

Tegnap délután már a pályán 
is könnyedén nyert az ISK–HSC, 
a csíkiak a második perctől már 
vezettek, s habár a második har-
madban több alkalommal is em-
berhátrányban játszott a csapat, 
nem kaptak egy gólt sem a kék-
fehérek.

Három galaci siker
Az elmúlt hétvégén három-

szor is megmérkőzött Galacon a 
Dunărea és a Sportul Studenţesc. 
Pénteken a Duna-partiak a Romá-
nia-kupa keretében 2–0-ra nyertek 
Zemko és Andrei Nuţu góljaival, 
ezzel pedig eldőlt az A csoportból a 
kieső és az osztályozót játszó csapat 
kiléte is. A csoportot a HSC Csík-
szereda nyerte, és biztos elődöntős, a 
galaciak pedig osztályozót játszanak 
a B csoport utolsó helyezettjével, a 

Gyergyószentmiklósi Progymmal. 
Az osztályozó győztese a B csoport 
első helyezettjével játszik az elő-
döntőben. A B csoportból csak egy 
mérkőzés van hátra, a Steaua – Bras-
sói Corona Fenestela 68 találkozót 
szerdán 19.30-tól rendezik, és a 
Di gi Sport 2 adja élőben. A talál-
kozó győztese elődöntős lesz, míg a 
meccs vesztese a Sportul Studenţesc 
ellen játssza az osztályozót.

Szombaton és tegnap délelőtt 
már román bajnokit rendeztek 
Ga lacon, a Dunărea ezúttal nem 
kegyelmezett a Sportul Studenţesc-
nek, a két meccsen 22 gólt lőttek és 
egyet sem kaptak a Duna-partiak.

Eredmények, állás
ISK–HSC Csíkszereda Farm – 

Steaua Rangers 5–0 (zöldasztalnál) 
és 7–0 (2–0, 1–0, 4–0) /Elekes 3, 
Trancă 2, Hildebrand, András/.

Dunărea – Sportul 12–0 és 
10–0. /Gavac 3, Necula 3, Baron 3, 
Kánya 3, Geru 3, Benadik 2, Tankó 
2, Zemko, Andrei, Ruzicka B./

1. isk–hsC 14 12 1 0 1 111–33 38
2. Dunărea 14 11 0 1 2 115–47 34
3. Progym 14 5 1 0 8 53–83 17
4. Sportul 12 2 0 1 9 30–88 7
5. Steaua 2 14 1 1 1 11 47–105 6
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Zöldasztalnál dőlt el a meccs

Cseh centert igazolt a HSC

Harmincéves cseh centert 
igazolt a HSC Csíkszereda 
jég korongcsapata. Albin Pod-
sta vek 1981. március 17-én 
született Pardubicében. Karri-
erjét szülővárosában kezdte, a 
2000/2001-es idényben cseh 
U20-as bajnok lett csapatá-
val. 2001–2003 között cseh 
első és másodligás csapatoknál 
játszott, 2003 őszétől 2006 
elejéig a szlovák extraligás HK 
Nyitra játékosa volt, 2006-ban 
átigazolt az MHC Turóc-
szent márton (Martin) csapa-
tához, ahol 2008-ig játszott, 
majd visszatért Nyitrára, első 
idényében 53 meccsen 42 
pontot (11 gól, 31 asssziszt), 
a második szezonban 23 ösz-
szecsapáson 6 gólt lőtt és 14 
gólpasszt adott. Az elmúlt 
idényben 42 mérkőzésen 31 
pontot (7 gól, 24 assziszt), 
idén 21 találkozón egy gólt és 
kilenc gólpasszt adott.

Könnyedén nyert az ISK–HSC tegnap a bukarestiek ellen fotó: csíki zsolt


