
Erős kerettel érkezik a lengyel 
válogatott a csíkszeredai EIHC-
tornára, a magyar és az ukrán 
szövetségi kapitány azonban 
olyan hokisoknak ad lehetősé-
get, akik keveset játszottak a 
nemzeti csapatokban. Utolsó-
ként a romániai válogatott kerete 
vált ismertté, tegnaptól már lehet 
tudni, a héten kik lépnek jégre a 
Vákár Lajos Műjégpályán.

Majdnem a lehető legerő-
sebb kerettel érkezik a 
csíkszeredai Euro Ice 

Hockey Challenge tornára a len-
gyel válogatott, a hazai csapat is a 
legjobb felállításban játszhat majd, 
míg a magyar és az ukrán válogatott 
szövetségi kapitánya inkább a tarta-
lékos és fiatalabb hokisokra számít a 
holnapután kezdődő tornán.

Elsőként Ukrajna közölte kere-
tét, amelyből az alapemberek és a 
Donbass Donyeck legjobbjai bizto-
san nem lépnek jégre Csíkszeredá-
ban. A magyar csapatból is hiányoz-
nak majd a meghatározó játékosok, 
sőt az ukrán, a romániai és a magyar 
keretnek sem lesznek tagjai az U20-as 
válogatott hokisok, mivel ők a héten 
világbajnokságon szerepelnek. A 
lengyelek viszont majdnem a legerő-
sebb csapatukkal jönnek.

A keretek
Románia
Kapusok: Adrian Catrinoi 

(Steaua), Fülöp Rajmond (Brassói 
Corona Fenestela 68). Hátvédek: 
Góga Attila, Kósa Endre, Flinta 

Botond, Molnár Szabolcs, Nagy 
István, Papp Szabolcs (mind HSC 
Csíkszereda), Nagy Csaba (Brassó), 
Jevgenyij Piszarenko (Steaua). Csatá-
rok: Becze Tihamér, Bíró Ottó, Mi-
hály Ede, Moldován Ervin, Molnár 
Zsolt, Petres Tivadar, Péter Levente, 
Szőcs Szabolcs, Virág Csanád (mind 
HSC Csíkszereda), Antal Zsombor, 
Basilidesz Tibor, Bálint Zsolt, Imecs 
Attila, Péter Róbert, Zsók Levente 
(mind Brassó). Szövetségi kapitány: 
Tom Skinner. Edzők: Hozó Levente 
és Victor Corduban.

Magyarország
Kapusok: Bálizs Bence (Sapa 

Fehérvár AV19), Budai Krisztián 
(Miskolci Jegesmedvék). Hátvé-
dek: Hegyi Ádám, Hüffner Ad-
rián, Kiss Dániel, Pozsgai Tamás 
(Dab.Docler), Hetényi Péter, 
Láda Balázs, Orbán Attila (mind 
Sapa Fehérvár AV19), Szirányi 
Bence (Briancon). Csatárok: 
Azari Zsolt, Galanisz Nikandrosz, 
Gröschl Tamás, Kiss Ákos, Somo-
gyi Balázs, Vaszjunyin Artyom 
(mind Dab.Docler), Benk And-
rás, Hajós Roland, Kiss Dávid, 
Magosi Bálint, Nagy Gergő, 
Tóth Adrián (mind Sapa Fehér-
vár AV19). Szövetségi kapitány: 
Kevin Primeau.

Lengyelország
Kapusok: Krzysztof Zborowski 

(Unia Oświęcim), Kamil Kosowski 
(GKS Jastrzębie Zdrój). Hátvédek: 
Patryk Noworyta, Miroslav Zatko 
(mind Unia), Pawel Dronia (Ciarko 

Sanok), Patryk Wajda (Cracovia 
Kraków), Marian Csorich (GKS 
Tychy), Bartosz Dąbkowski, Ma-
teusz Rompkowski (Jastrzebie). 
Csatárok: Leszek Laszkiewicz, Da-
mian Słaboń, Piotr Sarnik (mind 
Cracovia Kraków), Marcin Kolusz, 
Krzysztof Zapała, Dariusz Gruszka, 
Tomasz Malasiński, Krystian Dziu-
biński (mind Sanok), Mikolaj 
Łopuski (Unia), Maciej Urbanowicz, 
Mateusz Danieluk (mind Jastrzebie), 
Jaroslaw Rzeszutko (Gothiques 
D’Amiens), Bartlomiej Neupauer 
(Podhale Nowy Targ). Szövetségi 
kapitány: Wiktor Pysz.

Ukrajna
Kapusok: Mihajlo Balaban 

(Bu ran Voronyezs), Jevgenyij 
Napnyenko (Donbass Donyeck). 
Hátvédek: Igor Kugut, Ruszlan 
Boriszenko, Vologyimir Alekszjuk 
(Donbasz), Jurij Navarenko (Sahtar 
Donyeck), Gyenisz Petruhno 
(Harkivszki Akuli), Pavlo Taran 
(Berkut), Jevgenyij Jemeljanyenko 
(Arisztan Temirtau), Jurij 
Ljaszkovszkij (Szokol Kijev). Csa-
tárok: Oleg Tyimcsenko (Junoszt 
Minszk), Olekszandr Jakovenko, 
Vitalij Kiricsenko, Szerhij Harcsenko 
(mind Szokol), Olekszandr Bobkin, 
Artyom Bondarjev, Jevgenyij 
Pasztuh, Roman Blagoj, Andrij 
Mihnov, Szerhij Babinec (mind 
Donbass), Gyenisz Zabludovszkij, 
Vitalij Gavriljuk (Kompanon-
Naftogaz), Samil Ramazanov 
(Ariada-Akparsz Volzsszk). Szövet-
ségi kapitány: Anatolij Homenko.
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Közzétették a kereteket

Az Euro Ice Hockey Challenge 
keretében román–magyar jég-
korongmérkőzésre kerül sor 
péntek este a Vákár Lajos Mű-
jégpályán. A két válogatott Csík-
szeredában soha nem játszott 
egymás ellen, a magyar csapat 
1972-ben játszott először és 
utoljára a megyeszékhelyen, 
míg Romániában harminc éve 
volt román–magyar hokimeccs. 
Sorozatunkban egykori és jelen-
legi jégkorongozókat kérdezünk 
arról, hogy milyen volt a hangu-
lata a román–magyar mérkő-
zéseknek, illetve mit várnak a 
decemberi találkozótól.

Szőcs Szabolcs
„Eddig még nem léptem jégre a 

magyarok ellen, mert vagy negye-
dik soros, vagy épp sérült voltam, 
amikor ellenük kellett volna játszani. 
Számomra nem jelent különlegessé-
get, hiszen mint profi jégkorongozó, 
az a dolgom, hogy segítsek a csa-
paton. Főleg most, hogy a magyar 
válogatott nagy valószínűséggel 
MOL Ligás kerettel jön, akár meg 
is verhetjük őket, és erre is fogunk 
törekedni, mint minden mérkőzé-
sen. Szerintem el van túlozva ez a ro-
mán–magyar mérkőzés, legalábbis 
a jégkorongozók szemszögéből. Ez 

a szurkolóknak inkább jelent majd 
nagyobb élményt, mint nekünk. 
Hiszen mi minden mérkőzésből 
presztízskérdést kell majd úgymond 
csináljunk, attól függetlenül, hogy a 
lengyelekkel, vagy épp a magyarok-
kal játszunk. Főleg úgy, hogy hazai 
környezetben kell bizonyítsunk.”

Horváth László
„Számunkra teljesen termé-

szetes volt, hogy a román váloga-
tottként a maximumot nyújtjuk a 
jégen, bárki is volt az ellenfél. Sőt, 
tudtuk azt, hogy Magyarország el-
len méginkább bizonyítanunk kell, 
nehogy azzal vádoljanak minket, 
erdélyi magyarokat, hogy pont elle-
nük játszunk gyengébben. Az 1998-
as világbajnokságon Gheorghe 
Florian, az akkori román válogatott 
szövetségi kapitánya nem is szava-

zott bizalmat néhány csíki hokis 
számára, például én is a kispadon 
néztem végig a magyar–román 
mérkőzést. Egyébként ez a kis in-
cidens vezetett oda, hogy a vébét 
követően lemondtam a román vá-
logatottságot. A román szaklapok 
szerint Florian nagyot hibázott a 
csíki hokisok mellőzésével és ez 
vezetett oda, hogy azt a találkozót 
a magyarok nyerték. 2001-ben im-
már magyar válogatottként vettem 
részt az in-line világbajnokságon 
Floridában, sőt csapatkapitánnyá is 
választottak. Boldogan emlékszem 
vissza az első mérkőzésünkre, ame-
lyet megnyertünk, és amikor a ma-
gyar himnusz felcsendült a csarnok-
ban, könnyek szöktek a szemembe. 
Nyilvánvaló, hogy magyarként ma-
gyar színekben más lehet, mint egy 
erdélyinek.”
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A győzelemre törekszünk


