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Az Erste Liga lebonyolítási 
rendszere

Szeptember 13-án kezdődnek meg a 
jégkorong Erste Liga küzdelmei. A 
péntektől hétfőig tartó játéknapok 
mellett rendszeresen lesznek mér-
kőzések hét közben is, az év végén 
pedig december 26-tól 30-ig minden-
nap rendeznek találkozókat. A ter-
vek szerint 2020. január 17-én zárul 
az alapszakasz, amely során a csa-
patok négyszer találkoznak egymás-
sal, minden együttes kétszer játszik 
otthon és kétszer idegenben.

Az első öt helyezett a középsza-
kasz felső házában, az utolsó öt 
pedig a középszakasz alsó házában 
folytatja. A középszakaszban a felső 
házban érdekelt csapatok 6–3–2–1–0 
bónuszponttal kezdik ezt a szakaszt, 
az alsó házban pedig 6–4–2–1–0 
a bónuszpontok száma. Ez az etap 
2020. január 21-től február 19-ig tart 
majd. A rájátszás a negyeddöntővel 
február 22-én indul. Az egyenes ki-
eséses szakaszban (negyeddöntő, 
elődöntő, döntő) a párharcok négy 
nyert mérkőzésig tartanak. 

Az alap- és középszakaszban, 
ha döntetlennel zárul a mérkőzés, a 

csapatok három a három ellen foly-
tatják a küzdelmet, a rájátszásban 
pedig négy a négy ellen.

A küzdelmekben a címvédő 
FTC-Telekom és a legutóbb dön-
tős Csíkszeredai Sportklub mellett 
a Brassói Corona, a Dunaújvárosi 
Acélbikák, a Fehérvári Titánok, az 
Újpesti TE, a Schiller-Vasas HC, a 
Debreceni EAC, a Gyergyói HK és a 
Hokiklub Budapest vesz részt.

Bérletek az erdélyi 
hokicsapatok meccseire

Gyergyószentmiklóson, Csíkszere-
dában és Brassóban is elkezdődött 
a bérletek árusítása a jégkorong Ers-
te Liga, illetve a román bajnoki ho-
kimérkőzésekre.

A Csíkszeredai Sportklub eseté-
ben a bérletek az összes olyan ha-
zai meccsre érvényesek, amelyet a 
klub rendez, beleértve a rájátszást 
is. „A tavalyi szezonban bérlettel 
rendelkezők helyeit szeptember 
1-ig áll módunkban fenntartani” – 
közölte a Sportklub. A legdrágább 
a VIP bérlet (F szektor, kárpitozott 
székek, VIP bejárat, extra szolgál-
tatások), ez 2000 lejbe kerül. Teljes 
díjszabású bérletet (TDB) az A, B, 
C, D, E és G szektorokba lehet vá-
sárolni, ennek ára az eddigi bérle-

teseknek augusztus 31-éig 400 lej, 
szeptember 1-től pedig 500 lej. Az 
új bérleteseknek az árak: augusz-
tus 31-ig 450 lej, szeptember 1-től 
pedig 500 lej. A női bérleteket csak 

az A, B, C, D, E és G szektorokba 
árusítják, ezek ára a régi bérle-
teseknek augusztus 31-ig 300 lej, 
szeptember 1-től pedig 400 lej. Az 
újonnan kiváltandó, nőknek szóló 

bérletek ára augusztus 31-ig 350 
lej, szeptember 1-től pedig 400 lej. 
Kedvezményes díjszabású bérletet 
(KDB) a nappali tagozatos diákok 
26 éves korig, illetve a 65 éven fe-
lüliek vásárolhatnak az A, B, C, D, 
E és G szektorokba. Ezek ára azok-
nak, akiknek eddig is volt bérletük, 
augusztus 31-ig 300 lej, szeptember 
1-től pedig 400 lej. Aki először vált 
kedvezményes bérletet, augusztus 
31-ig 350 lejt, szeptember 1-től pe-
dig 400 lejt kell fizetnie. Bérlethez 
szükséges adatok: név, személyi 
szám (CNP), kívánt hely (szektor, 
sor, szék). A bérletet átvételkor kell 
kifizetni, hétköznapokon 9 és 15.30 
között lehet kiváltani a Vákár Lajos 
Műjégpályánál.

Nem változnak az árak 
Gyergyóban

Gyergyószentmiklóson nem vál-
toztak az árak, a Gyergyói Hoki 
Klub Erste-ligás és a romániai 
bajnokság alapszakaszában sorra 
kerülő hazai mérkőzéseire szóló 
bérlet 400 lejbe kerül, a „hivatalos 
páholynak” nevezett lelátórész-
re 500 lejért vásárolható bérlet, 
míg a VIP-szektorba szóló mecé-
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• Pontosan egy hónapot kell még várniuk a 
hoki szerelmeseinek, hogy elkezdődjön a jég-
korong Erste Liga. Az új szezon menetrendjét 
elkészítette, közzétette a szervezőbizottság. Eb-
ben az idényben is három erdélyi gárda lesz ott 
a rajtnál. Egy helyen a találkozók, a jegyárak, a 
bérletek díjszabása, illetve az is, hogy honnan 
is lehet ezeket beszerezni.

Rengeteg mérkőzés, öldöklő csata várható az új szezonban is  

Bedobják a korongot, elkészítették 
Az erdélyi csapatok mérkőzései, belépők, bérletek az új szezonra

Érdemes bérletet vásárolni. 
Biztos hely, időspórlás
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