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Esélylatolgatás az Erste Ligában
Kiélezett csaták következnek a közös magyar–román jégkorongbajnokságban
• A Csíkszeredai Sportklub és az FTC-Telekom 
jelentette ki egyértelműen a jégkorong Erste Liga 
szezonnyitó sajtótájékoztatóján, hogy célja a so-
rozat megnyerése. A legjobb négy közé jutásra a 
Gyergyói HK, a Brassói Corona, az Újpest, a Deb-
receni EAC és a MAC törekszik még, de Miskolc 
is ide sorolható. Meglepetés lenne, ha nem ez a 
nyolc csapat szerepelne a rájátszásban.

GERGELY IMRE,  ORBÁN ZSOLT

N egyvenmeccses alapsza-
kaszt játszik a tizenegy rész-
vevő, azaz mindenki kétszer 

hazai jégen és kétszer idegenben ta-
lálkozik mindenkivel. Ezt követően 
az első hat helyezett egyből a ráját-
szásba jut (nem lesz középszakasz), 
míg a 7–10. helyezettek három győ-
zelemig tartó párharcot vívnak a ma-
radék két negyeddöntős helyért. Itt a 
korábban megszokott rend szerint az 
első három helyezett ellenfelet vá-
laszt az 5., 6., 7., 8. helyezett közül.

Fontos változás, hogy amennyiben 
egy külföldi játékost fegyelmi vétség 
miatt eltiltanak, az eltiltásának idő-
tartama alatt helyére másik külföldi 
játékos nem nevezhető, azaz már ezért 
sem érdemes nagyobb létszámú légiós 
különítményt szerződtetni.

A pénteken kezdődő Erste Li-
ga-szezon minden eddiginél ki-
egyenlítettebbnek ígérkezik. Az 
ismertetett játékoskereteket nézve, 
illetve az előszezonban mutatott 
teljesítmények alapján úgy tűnik, a 
Sportklub és az FTC-Telekom célki-
tűzései nem túlzók, minden esélyük 
megvan a bajnoki cím megvédésére, 
illetve visszaszerzésére, de több csa-
pat is van, amely kemény kihívónak 
ígérkezik. Gyergyó alaposan átala-
kult, és jó benyomást keltett a játéka 
a felkészülési meccseken. Brassóban 
is voltak játékosmozgások, itt lénye-
gében ugyanaz maradt a csapat 
erőssége, mint a múlt szezonban, de 
hogy mit tudnak csapatként, az titok 
még: egy felkészülési meccset sem 
játszottak. Két „újonca” van az idei 
sorozatnak, a Győri ETO és a DVTK. 
A miskolciak a szlovákiai elitligából 
térnek vissza, sok meghatározó já-
tékosuk távozott, de az ott szerzett 
rutin sokat jelenthet számukra az 
Erste Ligában. A győriek igazából 
a tavalyi Vasast jelentik, ugyanaz 
a csapat, csak zöld-fehérben és új 
helyszínen szerepel.

Bivalyerős keretből kell csapatot 
formálnia az új edzőnek

Sofron István, Rokaly Szilárd, Reisz 
Áron, Részegh Tamás, Adorján Atti-
la – ha csak ezt az öt nevet említjük, 
már biztosak lehetünk abban, hogy 

a Csíkszeredai Sportklub hazai já-
tékosállománya olyan támadókkal 
és kapussal erősödött, amelyet bár-
ki megirigyelhetne a mezőnyben. 
Továbbra is kék-fehérben hokizik 
Becze Tihamér, a tavalyi szezon 
gólkirálya is, ahogy Kuljas is, aki 
román állampolgárként szerepelhet. 
A légiósaikat lecserélték, de kül-
földiek igazolásánál nem szoktak 
mellényúlni a csíkiak. Nagy név az 
ex NHL-es Kosztyicin, de kérdés az, 
hogy milyen formában érkezik Csík-
szeredába, miután egy szezont telje-
sen kihagyott és a 2020–21-es idénye 
sem volt kiemelkedő. Az igazi kérdés 
az, hogy miként tud a számos kiváló 

egyéniségből csapatot kovácsolni a 
nyáron érkezett új edző. A svéd Mag-
nus Sundquist eddig három mér-
kőzésen irányította Sofronékat, de 
azokból nem lehet semmilyen követ-
keztetést levonni. A Steauával, a Há-
romszéki Ágyúsokkal és a Sapientia 
U23 csapatával játszottak, amelyek 
nem Erste Liga-szintű csapatok.

Szilassy Zoltán: a négy között 
már bármi megtörténhet

A legjobb négy közé jutást tűzte ki 
célul a Gyergyói Hoki Klub, és annak 
alapján, amit négy felkészülési mecs-
csen mutatott a csapat, ez egy telje-
sen reális célnak látszik. Szilassy Zol-
tán vezetőedző szerint pedig a négy 
között bármi megtörténhet.

A GYHK-nál tizenhét játékos távo-
zott a tavalyi keretből, és tizenhárom 
jégkorongozó öltözött újonnan pi-
ros-fehérbe. Igazából teljesen új csa-
pat épült, masszív négy sorral. Sokat 
elárul, hogy a szlovákiai extraligás 
Érsekújvárral és az ICHL-ben szereplő 
Székesfehérvárral is egyenlő félként 
tudott játszani a piros-fehér együttes, 
a Dunaújvárost és a Győrt pedig köny-
nyedén verték Brance Orbánék.

A játékoskeret megerősödése 
mellett óriási jelentősége lehet a 
gyergyóiaknál (akárcsak Csíksze-
redában) annak, hogy a közönség 
visszatérhet a lelátóra. A múlt sze-
zon alapszakaszában 12 (!) mecs-

csük torkollott hosszabbításba, és 
ebből tízet elvesztettek, ami 20 pont 
mínuszt jelentett. A szurkolókkal a 
hátuk mögött ez minden bizonnyal 
másként alakul.

Brassó most is erős lesz

Sokáig az is kérdés volt, hogy egy-
általán ott lesz-e az Erste Ligában 
a Brassói Corona, de némi cirkusz, 
zsarolás és fenyegetőzés után a jó 
döntés született, a kék-sárgák foly-
tathatják a ligában. A vezetőedző 
személye nem változott, továbbra is 
Dave MacQueen irányítja a „farka-
sokat”. Tapasztalt légiósok helyére 
tapasztalt légiósokat hoztak, ezen 
a téren tehát nem várható lényegi 
változás. A hazai magból kivált a 

Gyergyóba költöző Daniel Trancă 
és a Sportklubhoz szerződő Péter 
Balázs, a két meghatározó játékos 
helyére a német harmadik vonal-
ból hozták vissza Kovács Mátyást, 
Galacról pedig a román állam-
polgársággal is rendelkező Patrik 
Machala érkezett. Összességében 
ugyanaz várható a Coronától, ami a 
múlt szezonban volt.

A Fradi újra a legmagasabbra tör

Az FTC-Telekom épp a hétvégén 
szerezte meg története első Szuper-
kupáját, miután magyar bajnokként 
a Magyar Kupa-győztes Debrecent 
verte 6–2-re. A Fradi számára jó elő-
jel ez a következő szezonra nézve, 
de az eredmény csalóka, hiszen a 
DEAC ketrece elől hiányzott a sé-
rüléséből lábadozó Hetényi Zoltán, 
aki a csapat első számú erőssége. A 
zöld-fehérek elvitték Brassóból Mc-
Faddent és Fowlie-t, vettek még egy 
fi nn csatárt és egy szlovák bekket, 
azaz erősödtek ők is, de ami igazán 
az előnyükre válhat, az az összeszo-
kottság, hiszen a csapat jelentős ré-
sze évek óta együtt játszik.

A kihívók: UTE, MAC, DEAC, DVTK

Négy olyan csapat van a magyar 
mezőnyben, amely bármikor meg-
nehezítheti a bajnoki címre esélyes 
ellenfele életét. Az Újpestnél is a sta-
bilitásra szavaztak, egyben maradt a 
keret nagy része. Az újonnan érkező 
légiósok közül elsősorban a cseh Ri-
chard Nejezchleb az, akire érdemes 
lesz fi gyelni, de a Gyergyószentmik-
lósról első ízben eligazoló Csergő 
Hunor is itt kaphat új lendületet.

Debrecenben mindenki abban 
bízik, hogy az olimpiai selejtezőn 
megsérült kapus, Hetényi Zoltán mi-
nél hamarabb visszatérhet a jégre, 
hiszen az ő teljesítménye minden-
ki másnál fontosabb a DEAC-nál. 
Az előszezonban szoros meccseket 
játszottak a DVTK-val, a MAC Újbu-
dával és a Titánokkal is, ellenben 
kikaptak két szlovákiai együttestől, 
Lévától és Nagytapolcsánytól. Utána 
egy sérülés- és betegséghullám mi-
att további tervezett edzőmeccseik el 
is maradtak. Tény: ha egészségesek 
lesznek a játékosai, idén is jó csapat 
lesz a Debrecen.

A MAC Újbudánál kétségkívül a 
legnagyobb érvágásnak az számít, 
hogy Székelyföldre igazolt Sofron Ist-
ván és Brance Orbán, Nagy Krisztián 
pedig Finnországba, azaz három leg-
jobb támadójukat veszítették el. Őket 
Kangyal Balázs edző a DEAC-tól elho-
zott Jakub Izackyval, valamint tenge-
rentúli légiósokkal igyekszik pótolni. 
Felkészülési mérkőzéseik többségét 
szlovéniai, szlovákiai és osztrák csa-
patok ellen játszották, akik ellen 
nyerniük nem sikerült, de például a 
Nové Zámky elleni 2–4 vagy a Linz 
elleni 2–5 sem rossz eredmény.

Kezdődik a versenyfutás 
a korongért. A Sportklub és 
a GYHK is dobogón végezne

▴  K O R Á B B I  F E L V É T E L :  
      VERES NÁNDOR
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