
Kikapott Bukarestben pénteken a 
jégkorong MOL Ligában a címvé-
dő HSC Csíkszereda, a Dab.Docler 
viszont könnyedén győzött, így a 
két éllovas között kilencről hat 
pontra csökkent a különbség. 
Szombaton a Corona Fenestela 68 
Románia-kupa-selejtezőt nyert és 
bejutott a sorozat elődöntőjébe. 
Tegnap két MOL Liga mérkőzést 
rendeztek.

Némiképp meglepetést oko-
zott a Steaua pénteken a 
MOL Ligában, miután 

legyőzte a listavezetőt Bukarestben. 
A Dab.Docler viszont nem botlott 
a sereghajtóval szemben, így a du-
naújvárosiak hat pontra közelítet-
ték meg a címvédőt a sorozat alap-
szakaszában.

A pénteki, fővárosi találkozót a 
hazaiak kezdték jól, és az első har-
mad közepén már két góllal vezet-
tek. A kék-fehérek azonban össze-
kapták magukat és a szünetig ki-
egyenlítettek, a második harmad-
ban pedig már uralták a játékot, 
ám gólt megint a Steaua ért el. A 
27. percben ismét visszaállították a 
hazaiak a kétgólos előnyt, pedig a 
játék majdnem végig az ő térfelü-
kön zajlott. Az utolsó játékrészben 
újra kimaradtak a csíki helyzetek, a 
Steaua pedig a kevés adódó lehető-
ség közül egyet kihasznált.

Tegnap két MOL Liga találko-
zót rendeztek, melyek lapzárta után 
értek véget, ma a Dab.Docler a Fe-
rencvárost fogadja.

Eredmények: Steaua – HSC 
Csíkszereda 5–2 (2–2, 2–0, 1–0) 
/Munteanu (5.), Butocsnov (9.), 
Poznik (25.), Timaru (27.), Persson 
(52.), illetve Podstavek (14.), Becze 
(20.)/; Újpest – Dab.Docler 1–4 
(0–1, 1–1, 0–2) /Svasznek (30.), il-
letve Sabados (11.), Vaszjunyin (39.), 
Dancsfalvi (54.), Peterdi (57.)/.

Románia-kupa
Utolsóként a Brassói Corona 

Fenestela 68 csapata jutott be a jég-

korong Románia-kupa elődöntőjé-
be, a barcaságiak szombaton hazai 
környezetben a Sportul Studenţesc 
csapatát múlták felül.  Eredmény: 
Brassói Corona Fenestela 68 – Spor-
tul Studenţesc 12–1.

Karcfalván hokiztak
Szombaton a magyar serdülő-

bajnokság keretében a két erdélyi 
csapat a csíkkarcfalvi műjégpályán 
játszotta le soros mérkőzését. A talál-
kozót a csíkiak nyerték.

Eredmény: ISK–HSC Csíksze-
reda – Brassói Corona 4–1 (2–0, 
0–0, 2–1) /Részegh (6., 54.), Karda 
(19., 48.), illetve Marinescu (45.)/.
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a feljutás szempontjából fontos 
győzelmet aratott a romániai 
u20-as jégkorong-válogatott a 
Tal linn ban zajló Divízió II B cso-
portos világbajnokság nyitónap-
ján. a Keresztes Ottó és gál 
Sándor által irányított csapat a 
szintén egy osztállyal fennebb 
lépésre pályázó házigazdák ellen 
nyert hatgólos különbséggel.

Két feljutásra pályázó csa-
pat mérkőzött meg szom-
baton a Tallinnban zajló 

U20-as Divízió II B csoportos jég-
korong-világbajnokság nyitónap-
ján. Észtország mellett a romániai 
válogatott számára is az egy osz-
tállyal fennebb lépés volt a célkitű-
zés, erre a szombat esti találkozót 
követően a Keresztes Ottó és Gál 
Sándor által edzett csapatnak már 
nagyobb az esélye.

Az észtek erőteljesen kezdték 
a találkozót, azonban a játék képe 
ellenére Florea szerezte meg a ve-
zetést a romániai csapat számára, 
ám a szünet előtt a házigazdáknak 
sikerült egyenlíteni. A második 
harmad már jóval kiegyenlítettebb 
játékot hozott, a 26. percben Pataki 
révén újra vezetett a vendégcsapat, 
ám a meccs felénél emberhátrány-
ból egyenlítettek az észtek, az egál 
fél percig tartott, ugyanis Bíró Ger-
gő újra bevette a házigazdák kapu-
ját. A szünet előtt két lehetőséget is 

elpuskáztak a romániai csapat tagja, 
Gliga és Bíró Gergő lövése ugyanis 
a kapuvasról pattant vissza a játék-
térre. Az utolsó harmad lehengerlő-
en sikerült a piros-sárga-kékeknek, 
a szünet után Florea duplázott, 
majd Gliga, Okos, Bíró Mátyás és 
Molnár Zsombor is bevette az észt 
kaput, így a torna talán egyik legne-
hezebb találkozóján húzta be a győ-
zelmet a Keresztes–Gál edzőpáros 
által irányított csapat.

Tegnap délután az ausztrálok 
már nem okoztak különösebb gon-
dot a romániai csapat számára, a mai 
szünnap után holnap Mexikó ellen 
játszik a piros-sárga-kék válogatott.

eredmények
Belgium – Mexikó 3–2 (szét-

lövéssel).
Szerbia – Ausztrália 4–2.
Észtország – Románia 2–8 

(1–1, 1–2, 0–5) /Szilantjev (17.), 
Rooba (33.), illetve Florea (6., 
41.), Pataki (26.), Bíró G. (33.), 
Gliga (49.), Okos (50.), Bíró M. 
(51.), Molnár Zs. (55.)/

Mexikó – Szerbia 1–4.
Románia – Ausztrália 11–1 

(2–1, 4–0, 5–0) /Gliga (3., 30, 
31., 47.), Bíró G. (8., 23.), Hil deb-
rand (27.), Bíró M. (43.), Egyed 
(46.), Dumitru (55.), Bors (58.), 
illetve Kyros (10.)/

 A Belgium – Észtország talál-
kozó lapzárta után ért véget.

éSzTORSzágBan jáTSzIK az u20-aS VáLOgaTOTT

Győzelem a rangadón

Ruczujt (a kapuban) ötször győzték le a Steaua hokisai fotó: ovidiu trandafir


