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E gy héten belül másodszor is 
megmérkőzik a GYHK a Fra-
dival és az Újpesttel, és az 

előjelek azt mutatják, hogy óriási 
összecsapás várható mind pénteken, 
mind szombaton Gyergyószentmik-
lóson. A piros-fehérek hétfőn nagyon 
közel álltak a pontszerzéshez Pest-
erzsébeten, de nem sikerült kapuba 
találniuk. A szurkolók remélik, most 
jöhet el az, ami még sosem sikerült: 
legyőzni a Ferencvárost. A két csapat 
rendre szoros csatákat vívott az eddi-
gi mérkőzéseken, de az FTC-Telekom 
végül mindig behúzta a pontokat. 
Ideje lenne, hogy ez megforduljon.

Az igazán fontos feladat azonban 
szombaton következik: az Újpest há-
rompontos előnyben van a gyergyói-
akhoz képest az Erste Liga 6. helyén. 
Ellenük mindenképpen győzni kell 
ahhoz, hogy Gógáék várhassák ked-

vezőbb helyzetből a középszakasz 
alsóházi küzdelmeit.

Igaz, az eredmények alakulhatnak 
úgy is, hogy egy esetleges vereség el-
lenére is lehet a GYHK hatodik helye-
zett. Ehhez az kellene, hogy az UTE 
ne szerezzen pontot pénteken Brassó-
ban, a Gyergyói HK pedig legyőzze 
a Ferencvárost, és jövő kedden az 
alapszakasz zárómeccsén a Debrecen 
ellen is nyerjen. Így pontegyenlőség 
alakulna ki az UTE és a GYHK között, 
az egymással szemben elért eredmé-
nyek pedig a gyergyóiaknak kedvez-
nek. A piros-fehérek mindemellett 
szeretnék megőrizni hazai veretlensé-
güket a lilákkal szemben.

A Csíkszeredai Sportklub akár la-
zíthat is a két hétvégi magyarorszá-
gi meccsén. A kék-fehérek a további 

mérkőzések eredményétől függetlenül 
biztosan az élen végeznek az alapsza-
kaszban. Pénteki ellenfelük, a Dunaúj-
városi Acélbikák azonban még fennebb 
léphet a tabellán a mostani 5. helyről. 
Szombaton pedig a másik Fejér megyei 
csapat, a Fehérvári Titánok fogadja Be-
czééket. Ők jelenleg a 8. helyen állnak, 
és előrébb nem juthatnak, ellenben 
akár lejjebb is csúszhatnak, a Hokiklub 
Budapest szorosan a nyomukban van.

Kicsit sem lényegtelen, hogy ki há-
nyadik helyről jut a középszakaszba: 
az eddig szerzett pontokat nem viszik 
tovább, az alapszakaszbeli sorrend 
alapján kapnak bónuszpontokat.

Az Újpest legyőzte a címvédőt

A címvédő Ferencváros 2–1-es ve-
reséget szenvedett a rivális Újpest 
vendégeként az Erste Liga alapsza-
kaszának szerda esti mérkőzésén. Az 
Újpest több mint egy év után győzte le 
az FTC-t, a mindent eldöntő találatot 
a zöld-fehéreknél is megfordult Rafaj 
Attila szerezte. Ezzel a Ferencváros 
ötmeccses győzelmi sorozata szakadt 
meg, a lila-fehérek pedig két vesztes 
találkozó után nyertek. Az utolsó he-
lyezett Vasas egymás után második 
mérkőzését nyerte meg: saját közön-
sége előtt hosszabbításban kerekedett 

a Debrecen fölé. Jégkorong, Erste Liga, 
alapszakasz: Újpesti TE–FTC-Telekom 
2–1, Dunaújvárosi Acélbikák–Hoki-
klub Budapest 2–1, Vasas–Debrecen 
4–3 ( hosszabbítás után).

Az Erste Liga hétvégi programja: 
pénteken 18.30-tól Gyergyói Hoki 
Klub–FTC Telekom, Brassói Coro-
na–UTE, 19 órától Dunaújvárosi 
Acélbikák–Csíkszeredai Sportklub, 
DEAC–Hokiklub Budapest, 19.30-tól 
Fehérvári Titánok–Schiller-Vasas; 
szombaton 18.30-tól Gyergyói Hoki 
Klub–UTE, Fehérvári Titánok–Csík-
szeredai Sportklub, Brassói Corona–
FTC-Telekom.

E lkészült a jégkorong Erste Liga kö-
zépszakaszának programja. Bár 

a még zajló alapszakaszban jó néhány 
helyezés nem dőlt el, az már kiderült, 
hogy a folytatásban mely csapatok sze-
repelnek a felső-, illetve az alsóházban.

Az Erste Liga versenybizottsá-
ga a klubokkal és a jogtulajdonos 
MTVA-val egyeztetve elkészítette 
a középszakasz részletes program-
ját. A felsőházban az alapszakaszt 
élen záró Csíkszeredai Sportklub, a 
címvédő FTC-Telekom, valamint a 
Brassói Corona, a Debreceni EAC és a 
Dunaújvárosi Acélbikák szerepel. Az 
alsóházban folytatja az Újpesti TE, a 
Gyergyói HK, a Fehérvári Titánok, a 
Hokiklub Budapest és a Schiller-Va-
sas. Minden együttes kétszer játszik 
még egymással saját csoportjában, 
egyszer otthon, egyszer idegenben.

A középszakasz január 21-én indul, 
három mérkőzéssel, majd szinte folya-
matosan lesznek találkozók a február 
elején esedékes nemzetközi szünetig. 
Február 10-én indul újra a bajnokság, és 
másfél héttel később, 19-én véget is ér.

Január 24-én rendezik a Csíkszere-
da–FTC meccset, míg Budapesten há-
rom nappal később találkoznak a felek, 
azt az M4 Sport is közvetíti. A televízi-
óban összesen három találkozó lesz 

látható, a szokásos hétfői időpontban.
Az alapszakaszban szerzett pontok 
lenullázódnak, az elért helyezések 
után bónuszpontok járnak. Az már 
biztos, hogy a Csíkszereda 6 ponttal 
kezdheti meg a folytatást. A további 
pontok: 3–2–1–0. Az alsóházban az 
Újpesti TE és a Gyergyó között dől 
el, hogy melyik kezdi 6 és melyik 4 
ponttal a középszakaszt. A további 
pontok: 2–1–0.

A középszakasz első nyolc he-
lyezettje jut tovább a rájátszásba. A 
negyeddöntő párosítása választás 
útján alakul ki.

Jégkorong Erste Liga, a közép-
szakasz programja: január 21-én 
Csíkszeredai Sportklub–Brassói Co-
rona, Schiller-Vasas HC–Hokiklub 
Budapest, Dunaújvárosi Acélbikák–
DEAC; január 23-án Fehérvári Titá-
nok–Hokiklub Budapest, Schiller-Va-
sas HC–Gyergyói Hoki Klub, Brassói 
Corona–FTC-Telekom; január 24-én 
Csíkszeredai Sportklub–FTC-Tele-
kom; január 25-én Újpesti TE–Gyer-
gyói Hoki Klub, Fehérvári Titánok–
Schiller-Vasas HC; január 26-án 
DEAC–Dunaújvárosi Acélbikák; janu-
ár 27-én FTC-Telekom–Csíkszere-
dai Sportklub, Fe hérvári Titánok–
UTE; január 28-án Dunaújvárosi 

Acélbikák–Csíkszeredai Sportklub, 
Hokiklub Budapest–Schiller-Vasas 
HC; január 30-án DEAC–Csíkszeredai 
Sportklub, Dunaújvárosi Acélbikák–
Brassói Corona; január 31-én UTE–
Hokiklub Budapest, Gyergyói Hoki 
Klub–Fehérvári Titánok; február 
1-jén FTC-Telekom–Brassói Corona; 
február 2-án DEAC–Brassói Corona, 
Gyergyói Hoki Klub– Hokiklub Buda-
pest, Schiller-Vasas HC–UTE; február 
10-én Hokiklub Budapest–Fehérvári 
Titánok; február 12-én Brassói Coro-
na–Csíkszeredai Sportklub, Fehérvári 
Titánok–Gyergyói Hoki Klub, UTE–
Schiller-Vasas HC, Dunaújvárosi Acél-
bikák–FTC-Telekom; február 13-án 
Brassói Corona–DEAC, Hokiklub Bu-
dapest–Gyergyói Hoki Klub; február 
14-én Csíkszeredai Sportklub–DEAC, 
UTE–Fehérvári Titánok; február 15-
én FTC-Telekom–Dunaújvárosi Acél-
bikák; február 16-án Gyergyói Hoki 
Klub–UTE, Schiller-Vasas HC–Fehér-
vári Titánok; február 17-én Brassói 
Corona–Dunaújvárosi Acélbikák, 
DEAC–FTC-Telekom; február 18-án 
Csíkszeredai Sportklub–Dunaújvá-
rosi Acélbikák, Gyergyói Hoki Klub– 
Schiller-Vasas HC; február 19-én 
Hokiklub Budapest–UTE, FTC-Tele-
kom–DEAC. (Dobos László)

Sportklub–Coronával kezdődik a középszakaszVégleges a hokisok olimpiai selejtezős 
csoportbeosztása
Újrajátszották a Spanyolország–Hollandia olimpiai selejtezős jégko-
rongmérkőzést, amely decemberben jéghiba miatt az első harmad után 
félbeszakadt. A találkozót elölről kezdték, a csapatok az első szünetre 
1–1-es, a másodikra 3–3-as állással vonultak le, a harmadik harmad 
elején Hollandia betalált, a végén pedig egy üres kapus góllal 5–3-ra 
győzött. A hollandok sikere azt jelenti, hogy második legjobb ranglista-
helyezettként Kazahsztánba mennek, ahol a házigazdán kívül Len-
gyelországgal és Ukrajnával játszanak, míg Horvátország Szlovéniába 
utazik, hogy a szomszédja mellett Japánnal és Litvániával meccseljen. 
Az már korábban eldőlt, hogy Nottinghamben Románia, Magyarország, 
Nagy-Britannia és Észtország játszik a következő körért. A 2022-es 
olimpiai selejtezőtorna 3. fordulójának (február 6–9.) csoportbeosz-
tása: G csoport (Jesenice):  Szlovénia, Japán, Litvánia, Horvátország.
H csoport (Nur-Szultan): Kazahsztán, Lengyelország, Ukrajna, Hollan-
dia. J csoport (Nottingham):  Nagy-Britannia, Magyarország, Észtor-
szág, Románia.

Kétgólos vereség Nagy-Britanniától
Elszenvedte második vereségét Románia korosztályos válogatottja a 
litvániai Vilniusban zajló divízió 2/A jelű U20-as jégkorong-világbaj-
nokságon. A George Justinian és Nelu Alexe edzők által elkísért együt-
tes tegnap délután 5–3-ra kapott ki Nagy-Britanniától. A többségében 
székelyföldi játékosokból álló gárda korábban 5–3-ra nyert Szerbia 
ellen, majd 8–0-ás vereséget szenvedett Japántól. U20-as jégkorong 
vb, divízió 2/A, 3. forduló: Nagy-Britannia–Románia 5–3 (2–0, 0–1, 
3–2), gólszerzők: Mason Alderson 3, Louis Chabot és Cade Neilson, 
illetve Dragoș Petrică, Eduard Cășăneanu és Részegh Zsolt. Egy másik 
mérkőzésen: Japán–Spanyolország 8–0. A Litvánia–Szerbia találkozó 
lapzárta után fejeződött be. A folytatásban Litvánia (ma, 19 óra) és 
Spanyolország (vasárnap, 15.30) lesznek Románia ellenfelei.

• RÖVIDEN 

Kezdődik a hajrá a bónuszpontokért
Célegyenesben az Erste Liga alapszakasza
• Két komoly feladat vár ezen a hétvégén a 
Gyergyói Hoki Klubra: a címvédő Ferencváros és 
a közvetlen rivális Újpest lesz a piros-fehérek 
vendége a jégkorong Erste Ligában. A cél meg-
szerezni az alapszakasz hatodik helyét és így 
6 bónuszponttal várni a középszakasz alsóházi 
küzdelmeit. A Csíkszeredai Sportklub már biztos 
alapszakaszgyőztesként utazik Fejér megyébe.

A GYHK és az Újpest között dől el, 
melyik csapat kezd hat ponttal az alsóházban
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