
Az elmúlt hétvégén véget ért 
az idei román jégkorong-baj-
nokság alapszakasza. Az öt 
résztvevőgárdaösszesennegy
ven mérkőzést játszott, a so-
rozatnak eredetileg ugyan a
Kisinyovi Platina is tagja volt,
ám a moldáv csapatot kizárták 
a pontvadászatból. Az alábbiak-
ban az alapszakasz statisztikai 
adatait közöljük.
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Véget ért a hazai jégkorong
bajnokság alapszakasza, a 
sorozatban eredetileg hat 

csapat indult, ám a Kisinyovi Pla
tinát a hazai szakszövetség kizár
ta a pontvadászatból. Az alapsza
kaszban az ISK–HSC Csíkszere
da Farm, a Gyergyószentmiklósi 
Progym, a Galaci Dunărea, a 
Sportul Studenţesc és a Steaua 
Rangers 2 vett részt, a kiírás 
szerint összesen 40 találkozóra 
került sor. A statisztikai adatok 
elkészüléséhez a mérkőzésekről 
készült hivatalos jegyzőkönyve
ket (bírói lapokat) és a Román 
Jégkorongszövetség honlapját 
vettük alapul.

Csapatstatisztika
A legtöbb győztes mérkőzést 

az ISK–HSC Csíkszereda Farm 
(15) jegyzett, a csíkiak lőtték a 
legtöbb gólt (134), ők kapták a 
legkevesebb gólt (40), szintén a 
kékfehéreké a legjobb lőtt gól
átlag meccsenként (8,37) és a 
legkevesebb kapott gólátlag ta
lálkozónként (2,5). A szeredai 
és a galaci hokisok aratták a 
legnagyobb különbségű győzel
met (12 gólos), ugyancsak e két 
csapat játékosai lőttek egy mecs
csen a legtöbb gólt (14). A csíki

ak hazai pályán nem kaptak ki, 
idegenben is csak egy mérkőzést 
veszítettek, de olyan gárda nincs, 
aki vendéglátóként vagy vendég
ként legalább egyszer ne győzött 
volna. Az ISK–HSC gyűjtötte 
a legtöbb pontot (44), a csíkiak 
vesztették el a legkevesebb mecs
cset (1) és ők vesztették el a leg
kevesebb pontot (4).

A mérleg másik oldalán a Spor
tul áll, övék a legkevesebb győze
lem (2), a legkevesebb pont (8), a 
legkevesebb lőtt (44) és legtöbb 
kapott gól (122), a legtöbb vere
ség (14), a legkevesebb lőtt (2,75) 
és legtöbb kapott gólátlag (7,62) 
mérkőzésenként. A Progym lőtt 
gólátlaga meccsenként 3,62, a ka
pott góloké pedig 7.

Az találkozókon összesen 
1603 büntetőpercet osztottak ki 
a játékvezetők, a mérkőzésenkénti 
átlag 40,07 (!) perc. 

Pontok,gólok
A kanadai táblázat élén az 

ISK–HSC veterán hokisa, Elekes 
Levente végzett 57 ponttal (29 
gól, 28 gólpassz), övé a legtöbb 
gól is (29), a legtöbb assziszt (31) 
a galaci Juraj Zemko nevéhez fű
ződik. A kapusokat leszámítva a 
legjobb pluszmínusz mutatóval 
Tankó Attila (+45), a leggyen
gébbel (–32) a gyergyói Neagos 
Bogdan van jegyezve. A legtöbbet 
Zemko lőtt kapura (120), a leg
jobb kapura lövési kihasználtsága 
azonban a Steaua 2 edzőjátékosáé 
és Becze Tihaméré (60–60%).

Emberelőnyben a steauás 
Andrei Dumitru volt a legeredmé
nyesebb (5 gól), ugyanennyi találat
tal végzett az emberhátrányos gól
szerzők listáján első helyen Tankó, 
Zemko pedig ötször döntött el 
mérkőzést (GWS).

Az alapszakaszban 425 gól 
született, ez pedig 10,62 gólt je
lent átlagban mérkőzésenként.

Büntetések
A legbüntetettebb hokis a 

gyergyói Csata Székely Hunor, 
akit 59 perccel sújtottak a já
tékvezetők. Összesen 117 hokis 
követett el valamilyen szabályta
lanságot a román bajnokság idei 
alapszakaszában, amiért a játék
vezetők büntetést róttak ki.

Az emberelőnyök kihasználása 
a galaciaknak ment a legjobban 
(88,89%), a legtöbb gólt (20) vi
szont a csíkiak ütöttek.

Kapusok
Összesen 18 kapus védett 

az alapszakasz során, tízen ke
vesebbet voltak jégen, mint az 
összjátékidő negyven százaléka, 
utóbbiak nem szerepelnek statisz
tikánkban.

A legjobb védési arány (90,4%) 
a galaciak kapusáé, Radu Viorelé, 
Ruczuj Gellért (ISK–HSC; 89, 3%) 
pedig a második. A legtöbb jégen 
töltött idő (780 perc) a Sportulos 
Bogdan Popaé, ő védte ki a legtöbb 
lövést (344) és szintén ő kapta a leg
több gólt is (98).

A legtöbb kapuralövést (726) 
az ISK–HSC hokisai jegyezetek, a 
legkevesebbet (255) pedig a Sportul 
játékosai. A legtöbbször a bukaresti 
diákcsapat kapusait dolgoztatták 
meg lövésekkel (473), míg a leg
kevesebb munkájuk a csíkszeredai 
kapusoknak volt, ők összesen 333 
lövést hárítottak.

1. HSC 16 14 1 0 1 134–40 44
2. Dunărea 16 13 0 1 2 131–52 40
3. Progym 16 5 1 0 10 58–99 17
4. Steaua 2 16 2 2 1 11 58–112 11
5. Sportul 16 2 0 2 12 44–122 8

Az Euro Ice Hockey Chal
lenge keretében román–
ma gyar jégkorongmér

kőzésre kerül sor december 16án 
este a Vákár Lajos Műjégpályán. A 
két válogatott Csíkszeredában soha 
nem játszott egymás ellen, a magyar 
csapat 1972ben játszott először és 
utoljára a megyeszékhelyen, míg Ro
mániában harminc éve volt román–
magyar hokimeccs. Sorozatunkban 
egykori és jelenlegi jégkorongozókat 
kérdezünk arról, hogy milyen volt 
a hangulata a román–magyar mér
kőzéseknek, illetve mit várnak a de
cemberi találkozótól.

Molnár Zsolt
„Felnőttszinten még nem ját

szottam a magyarok ellen. A leg
utóbbi román–magyar meccset, 
ha jól tudom, akkor a magyarok 
nyerték. Akkor még nem voltam 
válogatottkerettag. Azt viszont 
elmondhatom, hogy nagyon vá
rom a mérkőzést és remélem, hogy 

egy jó, sportszerű, szép találkozót 
fogunk játszani, amelyen a győze
lemre törekszünk majd, még akkor 
is, ha nagyobb játékerőt képvisel
nek. Természetesen mikor a tévé
ben nézem a magyarok meccseit, 
akkor nekik drukkolok, de most 
szeretném, ha győznénk.”

Takács István
„Sajátos volt mindig egy ro

mán–magyar mérkőzés annál is 
inkább, mert az akkori román vá

logatottnak majdnem 95 százalékát 
erdélyi magyar játékosok tették ki, 
többségük pedig csíkszeredai volt. 
Szívesen emlékszem vissza egy bu
dapesti mérkőzésre, amikor Szepesi 
György a palánk mellől közvetítet
te a mérkőzést a Magyar Rádió szá
mára. Még mindig a fülembe cseng, 
amikor Szepesi mondta: »És most a 
román Szabó rohan a jobb szélen!« 
Akkoriban a román hoki jobb volt, 
az elmúlt tíz évben viszont a magya
rok nagyon sokat fejlődtek.”
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