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Az Erste Liga-arany számokban
Minden mutatóban jobb volt a Csíkszeredai Sportklub
• Az Erste Liga rájátszás 12 győztes mérkőzésig tart. Aki ezt teljesíti, az a 
bajnok – idén ez a Csíkszeredai Sportklubnak sikerült. A statisztikák azt 
is megmutatják, hogy melyek voltak ennek a diadalnak a sarkalatos pont-
jai. A számok is bizonyítják, a kék-fehérek minden tekintetben kiérdemel-
ték az aranyat.

GERGELY IMRE

A nthony Combs volt a Sport-
klub vezére a rájátszás 
során. A kanadai csatár a 

GYHK-nak hetet, a Fradinak nyolcat 
lőtt és ezzel beállította Vladiszlav Si-
korcin rekordját a liga rájátszásának 
történetében. A Brassó elleni dön-
tőben ehhez még négyet tett hozzá, 
így 19-cel áll most az élen. Combs 
rekordját még nehezebb lesz meg-
dönteni, hiszen Sikorcin rekordját 10 
szezonon át nem tudta elérni senki. 

Az alapszakasz gól- és pontki-
rálya Becze Tihamér a gyergyóiak 
ellen szerzett négy találata után a 
Fradi ellen csak gólpasszokig ju-
tott, hogy aztán a döntő legered-
ményesebb gólszerzője legyen, a 
brassói Cody Fowlie mellett hat–
hat góllal.

A különbséget a két csapat kö-
zött az jelentette, hogy Fowlie-n kí-
vül a Coronában mindössze Tomas 
Klempa tudott két gólt szerezni a fi-
náléban, és rajta kívül is csak öten 
értek el egy-egy találatot. Ehhez 
képest a kék-fehérek közül Becze 
6 és Combs 4 gólja mellé Farkas 
Tamás, Ty Wishart, Eduard Cășă-
neanu és Judd Blackwater is hozzá-
tett még kettőt, és további öt csíki 
játékos is betalált. A döntő kanadai 
táblázatán Blackwater áll az élen 9 
találattal.

A fi nálé +/– táblázatának élén 
egymás után hét (!) sportklubos játé-
kos neve látható. Az első Bíró Tamás 
+8-cal, majd Becze (+7), és Blackwa-
ter (+6) következik.

Fontos statisztikai mutató még 
az emberelőnyök kihasználása. A 
két csapat láthatóan felkészült ezek 
hatástalanítására, a Sportklub ösz-
szesen három, a Corona két gólt ért 
el létszámfölényben, ami 17,64%, 
illetve 14,28%-os hatékonyságot 
jelent.

Végy több jó kapust

Alapszabály a csapatsportágakban 
az együttesek építésénél: végy egy 
jó kapust. Persze, egy ilyen megter-

helő sorozatban az is óriási előny 
lehet, ha több jó hálóőrre számít-
hat a csapat. Ez volt a Sportklub 
végső győzelmének egyik titka is. 
A GYHK elleni negyeddöntőben 
Adorján Örs védési hatékonysága 
volt a legjobb az egész mezőnyben 
(98,10%), majd a szezon legjobb-

jának választott debreceni Heté-
nyi Zoltán (94,71%), és a másik 
csíki kapus Makszim Szamankov 
(93,65%) következik. A gyergyói 
szurkolók nagyon számítottak az 
alapszakaszban idén is kiemelke-
dőt nyújtó Jordon Cooke-ra, de ő 
ezúttal nem tudta folyamatosan 
azt a produkciót hozni, amivel 
egy évvel korábban az elődöntőbe 
segítette a piros-fehéreket. A ne-
gyeddöntő első két meccsén még 
93,48%, illetve 97,14% volt védési 
hatékonysága, de ezt a többi mecs-
csen kapott sok gól összességében 
89,19-re rontotta le.

Az elődöntőben lépett előre Mak-
szim Szamankov, aki 94,44%-kal 
hozta le a Ferencváros elleni mérkő-
zéseit, a Corona számára pedig Tő-
ke Zoltán jelentette a biztonságot, ő 
92,59 százalékos hatékonysággal 
hárította a kapuja felé érkező lövé-
seket.

A döntőben Szamankov pazarul 
indított, kapott gól nélkül húzta be 
az első összecsapást, és a Vákár-
ban is volt egy shutoutja. Azonban 
az aranygóllal elveszített 4. meccs 
után Jason Morgan Adorján Örsnek 
szavazott bizalmat, és a húzás be-
jött: a fiatal kapussal nyerte meg 
az utolsó két meccset a Sportklub. 
A túloldalon Tőke hatékonysága 
87,31%-ra esett vissza, de Dave 
McQueen mégis neki szavazott in-
kább bizalmat, annak ellenére is, 
hogy Polc csereként beállva 0–3-as 
állásról is hosszabbításig, illetve 
győzelemig vitte a Coronát a ne-

gyedik találkozón. A számokból 
kiderül, a kapusteljesítmény volt 
az egyik fő oka a Sportklub győzel-
mének.

A hazai jég most nem sokat 
számított

Az alapszakaszban azért küzde-
nek a csapatok, hogy a rájátszás-
ban minél kedvezőbb pozícióból 
indulhassanak, ők választhassák 
ki, hogy ki legyen a negyeddön-
tős ellenfél, és meglegyen a hazai 
pálya előnye. Az ellenfélválasztás 
mindhárom dobogósnak bejött, a 

Brassói Corona, az FTC-Telekom és 
a Csíkszeredai Sportklub is sikerrel 
vette az akadályt. A Sportklub és a 
Fradi a vártnál talán könnyebben 
lépett túl a Gyergyói Hoki Klub, 
illetve a MAC HKB Újbuda együtte-
sén. A DEAC sikere az Újpest ellen 
szintén nem okozott meglepetést, 
de minden elvártást felülmúlt az 

Opten Vasas teljesítménye, Ladá-
nyi Balázs fiataljai nagyon közel 
álltak a bombameglepetéshez, 
vagyis a továbbjutáshoz a Brassó 
ellen.

Ezúttal a hazai pálya előnye 
nem sokat jelentett, hiszen ebben 
az évben egyik csarnokban sem 
lehettek ott a szurkolók. Lélekta-
ni szempontból azonban nyilván 
számított az idegenben nyert mecs-
csek jelentősége. Ebben pedig a 
Sportklub volt a leghatékonyabb, 
a tizenkét győzelemből ötöt idegen 
környezetben ért el Jason Morgan 
együttese. A Sportklub alapsza-
kasz-harmadikként pályaelőnnyel 
kezdte a rájátszást, de ezt követően 
úgy az FTC-Telekom, mint a Brassói 
Corona elleni párharcában is meg 
kellett akadályoznia az ellenfeleit, 
hogy a hazai pálya előnyét kihasz-
nálhassák. Ez mindkét esetben tel-
jesült is, az elődöntő és a döntő is 
a Vákár Lajos Műjégpályán zárult, 
azaz egyik esetben sem volt szük-
ség a hetedik, végső ütközetre, 
amelyre egyébként az alapszakasz-
ban előrébb végzett csapat ottho-
nában került volna sor.

A döntőben a Sportklub sima 
0–3-mal nyitott Brassóban, majd 
miután a Corona 3–2-vel egyenlített, 
innen folytathatták a felek a Vákár-
ban. Itt megint egy nagyarányú csí-
ki győzelem (5–0) után a kék-sárgák 
újra egyenlítettek (4–5). Négy meccs
után tehát egyenlő volt az állás. A 
döntő sorsfordító pontja a harmadik 
brassói mérkőzés volt, amit Beczéék 
4–2-vel tudtak behúzni, hogy aztán 
a Vákárban aratott 5–3-as sikerrel 
pontot tegyenek a bajnokság végé-
re.

A rájátszásban a Brassói Coro-
na ugyanannyiszor győzött ide-
genben, mint a Sportklub, de úgy, 
hogy az Opten Vasas elleni ne-
gyeddöntő 7 meccsig tartott. A Co-
rona egyszer nyert a Vasas Jégcent-
rumban, háromszor Debrecenben, 
ehhez jön hozzá még a Sportklub 
elleni idegenbeli győzelem. Ebből 
következik, hogy a Corona vesz-
tette el a legtöbb hazai meccset is 
a rájátszásban, a Vasas egyszer, a 
DEAC és a Sportklub kétszer nyert 
a kék-sárgák otthonában.

Az a tény, hogy a Sportklub 5, 
illetve 6 meccs után lépett tovább 
a negyeddöntőből az több időt 
adott számukra a pihenésre, re-
generálódásra, ami a szintén hoz-
zájárult aztán az aranyérem meg-
szerzéséhez.

A fiatal Adorján Örssel 
a kapuban nyerte meg az utolsó 
két meccset a Sportklub
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