
Az Euro Ice Hockey Challenge 
keretében román–magyar jég-
korongmérkőzésre kerül sor de
cember 16án este a Vákár Lajos 
Műjégpályán. A két válogatott 
Csíkszeredában soha nem ját-
szott egymás ellen, a magyar 
csapat 1972ben játszott először 
és utoljára a megyeszékhelyen, 
míg Romániában harminc éve 
volt román–magyar hokimeccs. 
Sorozatunkban egykori és jelenle-
gi jégkorongozókat kérdezünk ar-
ról, hogy milyen volt a hangulata a 
román–magyar mérkőzéseknek, 
illetve mit várnak a decemberi 
találkozótól.

Papp Szabolcs
„Egy magyar–román jégko-

rongmérkőzésen számunkra min-
dig más a hangulat, mint bármely 
egyéb válogatott mérkőzésen, hazai 
környezetben még nem játszottunk 

ellenük. Kíváncsi vagyok arra is, 
hogy a nézők hogyan reagálnak 
majd a találkozó során. A mérkőzés 
kimenetele nagyban függ, hogy a 
magyar válogatott milyen kerettel 
érkezik majd a csíkszeredai tornára. 
Ha a legjobbakkal jönnek, akkor 
biztosan nehéz mérkőzésünk lesz 
ellenük, ha nem, akkor talán szoros 
mérkőzést vívhatunk ellenük.”

Geréb István
„A 80-as években egy romániai 

magyar játékosnak mindig nagy él-

mény volt Magyarország válogatott-
ja ellen játszani. Abban az időben 
mi sokkal jobb hokit játszottunk, 
a meccsek többségét pedig simán 
hoztuk. Akkoriban fejlettebb volt 
a sportág Romániában, mint Ma-
gyarországon, ez mára megfordult, 
legalábbis válogatott szinten. A 
magyar kerettől függ, hogy milyen 
lesz a decemberi mérkőzés. Sajnos, 
én a csapatommal a jövő héten épp 
Magyarországon túrázom majd, és a 
serdülő bajnokságban játszunk, így 
nem követhetem a helyszínen a ro-
mán–magyar találkozót.”

A feljutást tűzte ki célul az U20as 
jégkorongválogatott szövet-
ségi kapitánya a szombaton 
Tallinnban kezdődő korosztá-
lyos világbajnokságon. A csa-
pat a Divízió II B csoportjában a 
házigazda Észtország, Belgium, 
Ausztrália, Szerbia és Mexikó 
válogatottja ellen küzd majd.

Háromnapos bukaresti ed-
zőtáborozást követően 
ma elutazik a román 

U20-as jégkorong-válogatott a 
Divízió II-es világbajnokságra. A 
csapat egyelőre Rigáig repül, ahol 
a lett korosztályos válogatottal 
játszik barátságos mérkőzést, ezt 
követően utazik a gárda tovább 
Tallinnba, a világbajnokság hely-
színére. A lettek elleni formaellen-
őrző mérkőzés sokkal nehezebb 
lesz, mint maga a világbajnokság, 
hiszen Lettország válogatottja az 
U20-as korosztályban az elit cso-
porthoz tartozik, míg a román vá-
logatott az átalakított vb-rendszer 
szerint csak az ötödik élvonalban 
van (az elit csoport, a Divízió I A 
és B, illetve a Divízió II A csoport-

ja után következik csak a Divízió II 
B csoportja).

A Keresztes Ottó és Gál Sán-
dor által irányított U20-as vá-
logatottba 27 mezőnyjátékos és 
négy kapus kapott behívót, hét-
főn este a szakvezetők szűkítették 
a keretet, és véglegessé vált a húsz 
hokisból álló világbajnoki csapat. 
Keresztes Ottó a hazai szakszö-
vetség honlapjának azt mondta, 
több felkészülési szakaszon is 
részt vett a csapat, és reméli, hogy 

sikerül egy osztállyal fennebb jut-
ni. „Az első mérkőzésünket a há-
zigazda Észtországgal vívjuk, akik 
szintén a feljutást tűzték ki célul, 
így ez a mérkőzésünk lesz a leg-
nehezebb. Ám egy világbajnok-
ságon minden mérkőzés nehéz, 
és minden találkozót komolyan 
kell vennünk. Természetesen a 
házigazdákon nagy lesz a nyomás, 
mi ezért ugyanazt az agresszív, 
domináns hokit akarjuk játsza-
ni, amit az osztrák és a német 
felkészülési mérkőzéseinken mu-
tattunk” – mondta a szakvezető. 
A csapat másodedzője szerint is 
csak az első hely az elfogadható 

eredmény, minden más helyezés 
kudarcnak számíthat. „Nagyon 
fiatal a csapatunk, mindössze hét 
játékosunk 18 év fölötti, ennek 
ellenére a hokisaink képesek meg-
nyerni a tornát” – nyilatkozta Gál 
Sándor.

A román U20as
jégkorongválogatott
kerete
Kapusok: Tőke Zoltán (ISK–

HSC Csíkszereda), Szakács 
Szabolcs (Gyergyószentmiklósi 
Progym).

Hátvédek: Bors Huba, Pataki 
Nándor (mindketten ISK–HSC), 
Dávid Attila (Brassói Corona 
Fenestela 68), Hodos Detre (Bu-
dapest Stars), Salló Alpár (Kreffeld, 
Németország), Cătălin-Adrian 
Berdilă (Steaua), Ştefan Ioan Florea 
(Hampton Roads Whalers, USA).

Csatárok: Trancă Dániel, 
Okos Csanád, Hildebrand Sza-
bolcs, Molnár Zoltán, Egyed 
Róbert (mind ISK–HSC), Bíró 
Mátyás, Bíró Gergő (mindket-
ten HK Nyitra), Márton Hunor 
(HK Szakolca), Roberto Gliga 
(Tingsryds, Svédország), Molnár 
Zsombor (Mora IK, Svédország), 
Denis Dumitru (EV Regensburg).

Edzők: Keresztes Ottó és Gál 
Sándor. Csapatorvos: dr. Bachner 
István. Csapatvezető: Marius Gliga.

A Divízió II-es vb B csoport-
jában a román válogatott szom-
baton 21 órától Észtország, va-
sárnap 17.30-tól Ausztrália, ked-
den 14 órától Mexikó, december 
14-én, szerdán 14 órától Szerbia, 
december 16-án, pénteken 17.30-
tól Belgium ellen játszik.

Magyarország az A csoport 
keretében Ukrajna, Litvánia, 
Hollandia, Dél-Korea és Spanyol-
ország ellen játszik Donyeckben 
december 12–18. között.
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Élmény volt a magyarok ellen játszani
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A feljutásért küzdenek a hokisok
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Idegenben nyertek. Könnyedén győzte le tegnap a HSC 
Csíkszereda Brassóban az idei jégkorong MOL Liga alapszaka-
szának 100. mérkőzésén a Corona Fenestela 68 csapatát. A csíkiak 
a 11. percben Petres góljával vezettek, az első negyedórában még 
Hruby, Mihály, illetve Adorján volt eredményes. A meccs felénél 
Péter Zsolt szépített, a második szünet előtt Mihály állította visz-
sza a kétgólos csíki vezetést. Az utolsó harmadban Molnár Zsolt 
növelte az előnyt, Bartzen szépített, a meccs utolsó gólját pedig 
Podstavek szerezte. Eredmény: Brassó – HSC 3–6.

Mikuláskupával díjazott U10-es jégkorongtornát tartot-
tak az elmúlt hétvégén a gyergyószentmiklósi műjégpályán. A tor-
nán huszonöt U10-es csapat vett részt, minden gárda 7-8 találkozót 
vívott a két nap során. A szervezők a torna zárásaként minden csa-
pat kishokisait díjazták.

szombattól tallinban küzd a feljutásért a román U20-as válogatott fotó: rohockey.ro


