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Erdélyi riválisok az elsőségért
Jégkorong Erste Liga: harmadik arany a Sportklubnak, vagy első a Coronának?
• Tizenkét év után rendeznek újra erdélyi házi döntőt a közös magyar–ro-
mániai jégkorongbajnokságban. A társbajnok FTC-t legyűrő Csíkszeredai 
Sportklub egy másik nagy riválisával, az alapszakaszgyőztes Brassói 
Coronával mérkőzik meg a ma rajtoló fináléban.

ORBÁN ZSOLT

A végéhez érkezett a jégkorong 
Erste Liga 2020/2021-es idé-
nye, és némi meglepetésre a 

döntőben két erdélyi csapat feszül-
het egymásnak. A rájátszás eddigi 
része bőven tartogatott izgalmakat a 
hokiszurkolóknak, de a Csíkszeredai 
Sportklub és a rivális Brassói Corona 
közti fi nálé is szikrázó csatát ígér.

Miután Jason Morgan és Hozó 
Levente alakulata a székely negyed-
döntőben viszonylag könnyedén 
túllépett a Gyergyói Hoki Klubon, 
a legjobb négy között a MAC HKB 
Újbudát búcsúztató Ferencvárossal 
került össze. A legutóbbi csonka sze-
zon társcímvédői javarészt kiélezett 
meccseket vívtak egymással, és bár 
a pályaelőny a budapesti csapatot 
illette meg, ezúttal a kék-fehéreknek 
jött ki jobban a lépés. A Sportklub 
játékosai a második mérkőzésen ki-
harcolták a továbbjutáshoz nélkü-
lözhetetlen idegenbeli sikert, majd 
három hazai összecsapást is behúz-
va – ezekből kettő hosszabbítás után 
dőlt el – végül 4–2-es összesített 
eredménnyel diadalmaskodtak.

A másik ágon szintén a hatodik 
mérkőzésig húzódott ki az alapsza-
kaszgyőztes brassóiak és a DEAC 
csatája, ebben a párharcban viszont 
egy kivételével mindegyik találkozón 
vendégsiker született. Bár az elején 
úgy tűnt, az UTE skalpjával érkező 
debreceniek megállíthatják a „farka-
sokat”, akiket az első körben – nem 
akármilyen meglepetésre – komoly 
csatára kényszerített a Vasas, a sár-
ga-kékeknek sikerült fordítaniuk a 
Brassóban elveszített első két össze-
csapás után. A Corona két debreceni 
meccsen is többgólos hátrányból jött 
vissza, és a 2013/14-es szezon után új-
ra beküzdötte magát a döntőbe.

A magyar bázisú nemzetközi li-
ga 2008 óta íródó történetében csak 
harmadik alkalommal fordul elő, 
hogy a döntőben egyetlen magyar-
országi együttes sem szerepel. Hét 
éve a brassóiak az Érsekújvár gár-
dájával meccseltek a trófeáért, akkor 
a felvidékiek bizonyultak jobbnak, 
míg a másik nem magyarországi 
döntőt a HC Csíkszereda és a Sport-
klub Csíkszereda játszotta az első 
kiírás során, amikor is az időközben 
megszűnt Hockey Klub játékosai 
emelhették magasba a serleget. Mi-
közben a Brassói Corona második 
döntőjében első bajnoki címére hajt 

az Erste/MOL Ligában, a Sportklub 
már az ötödik döntőjére készül a ver-
senysorozatban. Tíz éve HSC Csík-
szereda néven a Dab.Docler ellen 
aratott emlékezetes sikert a kék-fe-
hér alakulat, igaz, a dunaújvárosiak 

két szezonnal később szintén a dön-
tőben vágtak vissza a vereségért. A 
csíki hokisok tavalyelőtt a Ferencvá-
rossal csatáztak az Erste-aranyért, 
ám végül a második hellyel kellett 
beérniük. Egy éve a világjárvány 
miatt az elődöntőnél szakadt félbe a 
szezon, és – mint ismert – a tovább-
jutásra álló FTC-t és a Sportklubot 
közös bajnoknak kiáltották ki, ami a 
székelyföldi egyesület második első-
ségét jelentette a ligában.

A kérdés már csak az, hogy meg-
lesz-e a harmadik, a Sportklubnak 
sikerül-e leküzdenie nagy erdélyi 
riválisát a ma kezdődő döntőben. 

A felek a jelenlegi szezonban nem 
először játszanak trófeáért, hiszen 
a Román Kupa galaci fi náléjában 
is összecsaptak. A decemberi torna 
utolsó mérkőzésén a Brassói Coro-
na megérdemelten nyert 5–2-re, és 

amúgy az aktuális szezon egymás 
elleni eredményei a Cenk alattiak-
nak kedveznek. Az Erste Liga, illetve 
a román bajnokság alapszakaszában 
öt napon belül négyszer találkoztak 
egymással a csapatok, és a 12 harcba 
dobott pontból tízet a brassói csapat 
gyűjtött be, a Sportklub csak egyszer 
tudta legyőzni a Coronát, egy túlórás 
hazai mérkőzésen.

A rájátszás azonban teljesen más 
műfaj, és a csíkiaknak idén külö-
nösen jól sikerült a formaidőzítés. A 
székely csapat legalább akkora győ-
zelmi eséllyel vág neki a 2009 utáni 
első erdélyi döntőnek, mint a Dave 
MacQueen vezette sárga-kékek. A 
statisztikák mellett talán sokkal fon-
tosabb tényező a csapatok erőnléti 
állapota, és e tekintetben a Sportklub 
áll valamelyest jobban, mivel a csík-
szeredai alakulat kevesebb meccsen 
jutott el a döntőig, és kevesebbet is 
utazott, mint ellenfele. A társcímvé-
dőnél a rájátszásban nagyon elkap-
ta a fonalat Jack Combs, a rendkívül 

gólerős amerikai légiós már 15 ta-
lálatnál tart, ezzel pedig beállította 
Ladislav Sikorcin (HSC Csíkszereda, 
2010/11) ligarekordját, a tengerentúli 
csatárnak már csak egy gól hiányzik 
a csúcs megdöntéséhez. A Sportklub 
97-ese kiváló teljesítményével kiér-
demelte a negyeddöntő legjobbjának 
járó címet, ugyanakkor az elődöntő 
legjobbjának csapattársát, Makszim 
Szamankovot választották meg. A 
fehérorosz–román kapus 94,4 száza-
lékos védési hatékonyságával elké-
pesztő stabilitást adott a csapatnak, a 
döntőben is kulcsszerep hárulhat rá.

Brassói oldalon a csapat azon küz-
dőszelleme emelhető ki, amelynek se-
gítségével többször is nehéz helyzet-
ben kapták össze magukat az utóbbi 
időszakban. Az alapszakaszgyőztes 
a liga legjobban védekező csapata 
volt a szezon első felében, a rájátszás-
ban viszont már nem annyira acélos 
a brassóiak védelme, ugyanakkor a 
kapusteljesítmény is ingadozó. A Co-
ronát elsősorban a hatékony támadó-
játék vitte előre a playoffb  an. A fi nálé 
végkimenetele mindenesetre megjó-
solhatatlan, a pillanatnyi forma, va-
lamint az apró részletek dönthetnek a 
végső győztesről.

Parázs csata várható. A Sportklub harmadszor, 
míg a Corona először nyerheti meg a ligát

▴  KO R Á B B I  F E LV É T E L :  V E R E S N Á N D O R 

Erste Liga- és MOL Liga-döntők 

 2019/2020: nem rendeztek döntőt, társbajnokok 

                    a Csíkszeredai Sportklub és a Ferencvárosi TC

 2018/19: Ferencvárosi TC–Csíkszeredai Sportklub 4–1

 2017/18: MAC Budapest–DVTK Jegesmedvék 4–1
 2016/17: DVTK Jegesmedvék–MAC Budapest 4–1
 2015/16: DVTK Jegesmedvék–MAC Budapest 4–0

 2014/15: Miskolci Jegesmedvék–HC Nové Zámky 4–0
 2013/14: HC Nové Zámky–Brassói Corona 4–2
 2012/13: Dunaújvárosi Acélbikák–HSC Csíkszereda 4–2
 2011/12: Dunaújvárosi Acélbikák–Miskolci JJSE 4–2
 2010/11: HSC Csíkszereda–Duanújvárosi Acélbikák 4–1
 2009/10: Budapest Stars–Újpesti TE 3–1 
                     (egy mérkőzés döntött)
 2008/09: HC Csíkszereda–Sportklub Csíkszereda 3–0

A csapatok útja a döntőig 

Brassói Corona: 1. hely az alapszakaszban (36 meccs, 82 pont, 147–90-es 
gólkülönbség). Negyeddöntő: Corona–Opten Vasas HC (8.) 4–3 (5–3, 5–4, 
0–3, 5–2, 1–5, 2–1, 4–2). Elődöntő: Corona–Debreceni EAC (4.) 4–2 (1–4, 
3–6, 4–6, 1–0, 5–7, 1–0, h. u., 3–5).
Csíkszeredai Sportklub:  3. hely az alapszakaszban (36 meccs, 71 pont, 
171–121-es gólkülönbség). Negyeddöntő: Sportklub–Gyergyói Hoki Klub 
(7.) 4–1 (3–2, h. u., 1–2, h. u., 1–7, 3–7, 5–1). Elődöntő: Sportklub–FTC (2.) 
4–2 (5–1, 1–5, 3–2, h.u., 3–2, 3–1, 4–3, h. u.)

A döntő menetrendje 

1. mérkőzés – március 30., 
kedd, 18.30: Brassói Corona–
Csíkszeredai Sportklub
2. mérkőzés – március 31., szer-
da, 18.30: Corona–Sportklub
3. mérkőzés – április 3., szom-
bat, 18.30: Sportklub–Corona
4. mérkőzés – április 4., vasár-
nap, 18.30: Sportklub–Corona
5. mérkőzés (ha szükséges) – 
április 6., kedd, 18.30: Corona–
Sportklub
6. mérkőzés (ha szükséges) 
– április 8., csütörtök, 18.30: 
Sportklub–Corona
 7. mérkőzés (ha szükséges) 
– április 10., szombat, 18.30: 
Corona–Sportklub




