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Semmi profiskodás (Jégkorong)
Akár ez is lehetne a mottója annak a hokibajnokságnak, amely három játékhete - azaz
november 2-án - rajtolt, és az Erdélyi Független Amatőr Jégkorong Liga nevet viseli. A tizenkét
csapatos pontvadászat négy megyére terjed ki, s közöttük ott van a két éve megalakult
sepsiszentgyörgyi gárda is, a Királypingvinek. Ez pedig jó ürügyet szolgáltatott arra, hogy
bemutassunk, beszéljünk egy keveset az amatőr jégkorongbaj-nokságról.
A sepsiszentgyörgyi Királypingvinek

De mielőtt belevágnánk, el kell mondanunk, hogy a megyeszékhelyi gárda a küzdelemsorozat
legutóbbi fordulójában a csíkszeredai Autósporttal mérkőzött meg, és három megnyert meccs
után 5-2-re kapott ki a hargitai együttestől. A szentgyörgyi gólszerzők: Máthé és Ugron. A végső
sikerre is esélyesnek tartott háromszéki hokicsapat képviselőjével, Mátyás G. Barnával
beszélgettünk a ligáról és a Királypingvinekről.
- Kik és miért hívták életre az Erdélyi Független Amatőr Jégkorong Ligát?
- Azt is mondhatnám, hogy az alapötlet tőlem származott. A gazdasági válság beköszöntével
beláttuk, hogy nem lesz nekünk sem, másnak sem annyi pénze, hogy minden hét végén
jégkorongtornát szervezzünk, vagy éppen részt vegyünk egyen. Így összegyűjtöttük az összes
vállalkozó szellemű csapatot, és belevágtunk ebbe a közös kalandba. A liga teljes egészében
amatőr csapatoknak, jégkorongozóknak szól, így semmi profisdi nincs megengedve! Sok
beszélgetés előzte meg a küzdelemsorozatot, s rájöttünk arra, hogy igény van egy ilyen jellegű
bajnokságra, és a benevezett együttesek mind díjazták az ötletet.
- Tíz csapattal indult a pontvadászat, ám jelen pillanatban tizenkét együttes harcol az
elsőségért. Honnan gyűlt össze ennyi alakulat?
- Van brassói, háromszéki, hargitai és marosi csapat. Ezek az együttesek eddig csak tornákon
mérkőztek meg egymással, most szervezett formában ,,csatáznak". A küzdelemsorozat
oda-vissza rendszerben zajlik, s a Berger-táblázat felhasználásával alakítottuk ki a bajnoki
programot. A sepsiszentgyörgyi Királypingvinek Brassó-ban játsszák itthoni meccseiket, a többi
csapat pedig a hozzá legközelebb eső jégpályán szervezi meg hazai mérkőzéseit. A
pontvadászatnak már van saját weboldala is (www.efajliga.ro), de a mi csapatunk internetes
oldalán (www.kiralypingvinek.ro) is nyomon lehet követni a bajnokságot.
- A megyeszékhelyi Királypingvinek nagyon jól rajtoltak a bajnokságban, és már meg is nyertek
három mérkőzést. A szentgyörgyi csapat esélyes a végső győzelemre?
- Nincs amit köntörfalazni, itt mindenki győzni akar! Így mi is. Ennek ellenére elsősorban
szórakozni szeretnénk, a többi majd kialakul. Eddig minden jól zajlott le, a bírók is korrektek
voltak, és úgy érzem, jól alakulnak a dolgok. A játékvezetőket a profi ligából választottuk ki, ők
segítettek az általunk szervezett Szentgyörgy Kupán is, s már akkor bebizonyították, hogy
nagyon jók.
- A Királypingvinekről már korábban is beszéltünk, de most is ejtsünk egypár szót a csapatról.
- A Királypingvinek mintegy két éve alakult meg egykori jégkorongozókból és olyan
szentgyörgyiekből, akik szeretnek korcsolyázni, illetve hokizni. Papíron a csapatnak 24 játékosa
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van, így mi rendelkezünk a legnépesebb játékoskerettel az egész ligából. Merem állítani, hogy
nekünk nagyon jó játékosaink vannak, mi igen jó csapat vagyunk, csak még össze kell
kovácsolódnunk. Az együttes a következő személyekből áll: Balogh László, Bogyán János,
Demeter Csaba, Gál Lo-ránd, Gál Zoltán, Kanyó Szilveszter, Kerestély Ernő, Kernászt Huba
Attila, Kosztarab Levente, Már Attila, Máthé József, Mátyás G. Barna, Molnár Gyula, Pál
Levente, Pál Róbert, Pető Attila, Sonka Imre, Marius Sarca, Tikosi Ottó, Tódor Árpád, Ugron
Endre, Váncsa Huba, Varga Zoltán.
A Erdélyi Független Amatőr Jégkorong Liga programja: 4. forduló (november 22-28.): Pro
Hoki-Marosvásárhely, Csík-szent-imre-Csík-szentdomokos, Brassói Olimpia-Ezüst-fenyő,
Zsögödi Medvék-Csíki Sasok, Autósport-Küküllő OldBoys, Crazy Mo-tors-Királypingvinek; 5.
forduló (november 29.-december 5.): Király-pingvinek-Pro Hoki, Küküllő OldBoys-Crazy Motors,
Csíki Sasok-Autósport, Ezüstfenyő-Zsö-gödi Med-vék, Csíkszent-domokos-Brassói Olimpia,
Marosvásár-hely-Csík-szentimre; 6. forduló (december 6-12.): Pro Hoki-Csíkszentimre, Brassói
Olimpia-Maros-vásárhely, Zsögödi Medvék-Csíkszent-do-mokos, Autósport-Ezüstfenyő, Crazy
Mo-tors-Csíki Sasok, Királyping-vinek-Küküllő OldBoys; 7. forduló (december 13-19.): Küküllő
OldBoys-Pro Hoki, Csíki Sasok-Királypingvinek, Ezüst-fenyő-Crazy Motors,
Csíkszentdomokos-Autósport, Ma-ros-vá-sár-hely-Zsögödi Medvék, Csík-szentimre-Brassói
Olimpia; 8. forduló (2011. január 3-9.): Pro Hoki-Brassói Olimpia, Zsögödi
Medvék-Csíkszentimre, Autósport-Ma-rosvásárhely, Crazy Motors-Szentdo-mo-kos,
Királypingvinek-Ezüstfenyő, Kükül-lő OldBoys-Csíki Sasok; 9. forduló (január 6-13.): Csíki
Sasok-Pro Hoki, Ezüstfenyő-Küküllő OldBoys, Brassói Olimpia-Zsögödi Medvék,
Csíkszent-domokos-Királyping-vi-nek, Marosvásárhely-Crazy Motors,
Csík-szentimre-Autósport; 10. forduló (január 17-23.): Autósport-Pro Hoki, Crazy
Mo-tors-Zsögödi Medvék, Király-pingvinek-Brassói Olimpia, Küküllő OldBoys-Csík-szentimre,
Csíki Sasok-Marosvásárhely, Ezüstfenyő-Csíkszentdo-mokos; 11. forduló (január 24-30.):
Ezüstfenyő-Pro Hoki, Marosvásárhely-Ezüstfenyő, Csíkszent-imre-Csíki Sasok, Brassói
Olimpia-Crazy Motors, Zsögödi Medvek-Autósport.
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