
Az olasz és az ukrán bajnok csat-
lakozott a francia pontvadászat 
győzteséhez és a címvédőhöz 
a jégkorong Kontinentális-kupa 
négyes döntőjében. A harmadik 
selejtezőtornán a Dab.Docler 
amellett, hogy tisztesen helyt-
állt, közel járt a bravúrhoz.

Két helyszínen rendezték 
meg az elmúlt hétvégén a 
jégkorong Kontinentális-

kupa harmadik körét, Herningben 
a házigazda dán, az olasz és az angol 
bajnok mellett a Dab.Docler lépett 
jégre, míg Donyeckben az ukrán, a 
lengyel és a lett bajnok mellett az 
orosz pontvadászat (a VHL, amely 
a KHL után a második legerősebb 
orosz liga) győztese vett részt.

Pénteken kisebb meglepetés-
sel rajtolt a dániai torna, ahol a 
Sheffield Steelers majdnem végig 
vezetett a HC Asiago ellen, ám az 
olaszok a harmadik játékrész elején 
egyenlítettek, végül szétlövésben 
legyőzték a brit bajnokot. Az esti 
mérkőzésen a Herning Blue Fox 
egy percnyi játék után szerzett ve-
zetést a Dab.Docler ellen, ám a du-
naújvárosiak a második harmad-
ban fordítottak, utolsó találatukat 
pedig az üres kapuba szerezték.

Szombaton a Dab.Docler a 36. 
percben még kettővel vezetett az 
Asiago ellen, ám az olaszok az utol-
só harmadra összekapták magukat, 
egyenlítettek és másfél perccel a 
zárás előtt megszerezték a győztes 
találatot is. A negyedik meccsen a 
Blue Fox a meccs közepétől bele-
lendülve nyert a Steelers ellen.

A torna zárónapján a duna-
újvárosiak könnyedén győzték 
le a brit bajnokot, az utolsó mér-
kőzésen viszont a házigazdák 
majdnem továbbjuttatták a ma-
gyar csapatot. Tizenkét perc után 
kettővel vezetett a Blue Fox, ám a 
24. percig sikerült az Asiagonak 
egyenlítenie. Mivel a találkozó a 
rendes játékidőben döntetlenre 
állt, az olaszok a megszerzett egy 
pontnak köszönhetően továbbju-
tottak, a meccset amúgy a ráadás-
ban a dánok nyerték.

A donyecki tornát a házigazda 
Donbass százszázalékos teljesít-
ménnyel zárta, a második körben 
a csíkszeredai csoportot megnye-
rő Metalurgs Liepajas pont nélkül 
végzett.

A Kontinentális-kupa négyes 
döntőjét Rouenben rendezik 
2012. január 12. és 15. között, 
a tornán a házigazda Dragons, 

a címvédő fehérorosz Junoszty 
Minszk, valamint a harmadik kör 
két csoportjának győztese, a HC 
Asiago és a Donbass Donyeck 
játszik Európa legrangosabb jég-
korongklub trófeájáért.

Eredmények
Kontinentális-kupa, harma-

dik kör (zárójelben a magyar 
csapat gólszerzői): D csoport: 
Sheffield Steelers – HC Asiago 
3–4 (szétlövéssel), Dab.Docler – 
Herning Blue Fox 3–1 (Somogyi, 
Peterdi, Mihalik), Asiago – Dab.
Docler 3–2 (Azari, Kiss Á.), Blue 
Fox – Steelers 3–0, Dab.Docler – 
Steelers 6–3 (Somogyi, Pozsgai, 
Pavuk, Gröschl, Galanisz, Szap-
panos), Blue Fox – Asiago 3–2 
(hosszabbítás után). A csoport 
végeredménye: 1. Asiago 6 pont, 
2. Dab.Docler 6 p., Blue Fox 5 p., 
Steelers 1 p.

E csoport: Cracovia Krak-
kó – Rubin Tjumen 1–6, Liepaja 
Metalurgs – Donbass Donyeck 
2–6, Rubin – Metalurgs 4–3, 
Donbass – Cracovia 3–1, Cracovia 
– Metalurgs 3–1, Donbass – Ru-
bin 3–1. A csoport végeredménye: 
1. Donbass 9 p., 2. Rubin 6 p., 3. 
Cracovia 3 p., 4. Metalurgs 0 p.
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NovAKé A HSC 100. góljA A Mol ligábAN

Növelte előnyét a címvédő

iSMErtEK A KoNtiNENtáliS-KupA DöNtőSEi

Közel álltak a bravúrhoz
a dunaújvárosiak Dániában

Két győzelemmel tért haza a 
HSC Csíkszereda a magyaror-
szági túráról, a Steaua két pon-
tot, a brassóiak négy pontot 
szereztek az elmúlt hétvégén. 
A címvédő a lőtt gólok tekinte-
tében átlépte a százas határt, 
a 100. találatot vacláv Novak 
ütötte a vasárnapi mérkőzésen. 
A csíkiak előnye immár hat 
pont a Dab.Doclerrel szemben, 
a két csapat vasárnap a Vákár 
lajos Műjégpályán találkozik.

Hat találkozót rendeztek 
az elmúlt hétvégén a jég-
korong MOL Ligában, 

mindhárom romániai csapat Ma-
gyarországon lépett jégre. A cím-
védő HSC Csíkszereda mindkét 
mérkőzését megnyerte, a Brassói 
Corona Fenestela 68 négy-, a Steaua 
két ponttal tért haza, a hét végén vi-
szont mindhárom csapat hazai kör-
nyezetben játszik.

Vasárnap este a HSC Csík-
szeredának nem okozott gondot 
az Újpest legyőzése, habár az első 
harmad csak egy, az utolsó pedig 
egyetlen gólt sem hozott, a kö-
zépső játékrészben viszont hatot 
ütöttek a kék-fehérek. A mérkő-
zés során a HSC átlépte a százas 
határt a lőtt gólok tekintetében, 
a 100. találatot Novak jegyezte 
emberhátrányból. Egyébként a 
csíkiak a lilák elleni találkozón 

háromszor voltak eredményesek 
emberhátrányból, egyszer előny-
ből és háromszor egyenlő felállás-
nál. A címvédő vasárnap az ötödik 
meccsét zárta kapott gól nélkül.

Újra szoros mérkőzést vívott a 
Ferencváros és a Brassói Corona 
Fenestela 68, a zöld-fehérek veze-
tő találatára huszonnégy perccel 
később válaszoltak a barcaságiak, 
a hazaiak az utolsó harmad elején 
újra előnybe kerültek, de a játék-
rész közepén megint kiegyenlí-
tettek a „méhecskék”. A rendes 
játékidő döntetlennel zárult, a 
ráadás vége előtt tizenhárom má-
sodperccel Kiss Gábor döntötte el 
a győztes kilétét.

A HSC tehát a pénteki, fehér-
vári siker után Újpesten is győzött, 
az így megszerzett hat pont pedig 
ugyanennyi egységnyi előnyt je-
lent a tabellán az üldöző Dab.
Doclerrel szemben, a dunaújváro-
siak is hat ponttal vezetnek a har-
madik Brassó előtt. A negyedik 
Miskolc és a hatodik „kicsi Volán” 
között is hat pont a különbség, a 
Steaua pedig öt pontra van a ráját-
szást jelentő hatodik helytől.

A MOL Liga alapszakaszának 
kétharmadán már túl vannak a csa-
patok, a kanadai táblázat és a gól-
lövők listáján is Novak áll az élen 
(39 pont; 22 gól), meglepő viszont, 
hogy a pontlista második helye-
zettje Ioan Timaru 33 ponttal. A 

büntetettek listáján ketten lépték át 
a százas határt, az újpesti Gergely-
nek 117, a miskolci Bonarnak 102 
büntetőperce van. A kapusok kö-
zül Kozuché a legjobb védési arány 
(94,49%), és az egyetlen olyan háló-
őr, akinek mérkőzésenkénti kapott 
gólátlaga kettő alatt van (1,64), ter-

mészetesen leszámítva azokat a ka-
pusokat, akik többet voltak jégen, 
mint az összjátékidő 40%-a. Ruczuj 
sem teljesítet rosszul, a csíki kapus 
a hetedik a listán 92,14%-os védési 
aránnyal és 2,28-as meccsenkénti 
gólátlaggal, ez utóbbi a negyedik 
legjobb átlag.

öt nap, három meccs
Pénteken a Ferencvárost, va-

sárnap este a Dab.Doclert fo-
gadják a csíkiak, míg kedden 
Brassóban játszik a címvédő, így 
két rangadóra is sor kerül öt nap 
alatt. A dunaújvárosiak pénteken 
a Steaua vendégeként Bukarest-
ben lépnek jégre, a Ferencváros 
pedig vasárnap Brassóba látogat, a 
két csapat immár ötödször játszik 
egymás ellen az alapszakaszban.

A decemberi, válogatottak 
számára fenntartott bajnoki szü-
net előtt a HSC még Bukarest-
ben és a Vákár Lajos Műjégpályán 
a barcaságiak ellen lép jégre.

Eredmények, állás
Újpest – HSC Csíkszereda 

0–7 (0–1, 0–6, 0–0) /Mihály 
(4., 21.), Novak (27., 35.), Hurtaj 
(29.), Szőcs (37.), Molnár Sz. 
(40.)/.

Ferencváros – Brassói Corona 
Fenestela 68 2–3 (1–0, 0–1, 1–1, 
1–0) /Nagy L. (7.), Kiss G. (41., 
65.), illetve Zsók (31.), Filip (49.)/.

1. hsC 21 16 2 1 2 104–37 53
2. dab.docler 21 14 2 1 4 85–48 47
3. Brassó 24 12 1 3 8 98–78 41
4. Miskolc 23 12 0 1 10 83–61 37
5. FtC 23 10 2 0 11 76–78 34
6. Fehérvár 24 9 2 0 13 87–95 31
7. steaua 24 7 1 3 13 77–120 26
8. Ute 24 2 0 1 21 57–150 7

Novak (31) szerezte a csíkiak 100. gólját az idei MOL Ligában fotó: www.hsccsikszereda.com 


