
Győzelemmel kezdte az új idényt 
tegnap este a Csíkszeredai Har-
gita Gyöngye KK férfi-kosárlab-
dacsapata, miután négypontos 
győzelmet aratott a Nagyvára-
di CSM ellen a Románia-kupa 
nyolcaddöntőjének első össze-
csapásán.

Végletekig kiegyensúlyozott 
kosárlabda-mérkőzést lát-
hatott tegnap a csíkszeredai 

közönség a városi sportcsarnokban, 
ahol a házigazda Csíkszeredai KK 
a Nagyváradi CSM-t fogadta a Ro-
mánia-kupa nyolcaddöntőjének első 
összecsapásán. Az első negyedben a 
Lászlófy Botond vezette hazai csapat 
remek védekezésének köszönhetően 
egypontos előnyre tett szert. A máso-
dik negyedben viszont összeomlott 
a hazaiak védekezése, és ezt a vendé-
gek remekül használták ki. Egy adott 
pillanatban 16 pontos előnyre tettek 
szert Pesicsék. Fordult viszont a kocka 
a második félidőben. A csíkiak Erceg 
vezetésével fokozatosan zárkóztak fel, 
és négy perccel a mérkőzés vége előtt 
megfordították az eredményt. In-
nentől kezdve pedig végig kezükben 
tartották a vezetést, és négy ponttal 
nyerték meg az összecsapást.

A kupa visszavágójára szeptem-
ber 24-én, szombaton, kerül sor 
Nagyváradon. A kezdési időpont 
még nem ismert, és még azt sem 
lehet tudni, hogy valamelyik tévé-
társaság közvetítie a találkozót.

Eredmény: Csíkszeredai Har-
gita Gyöngye KK – Nagyváradi 
CSM 82:78 (20:19, 15:25, 25:23, 
22:11). Csíki pontszerzők: Erceg 29 
(3x4), Dies 16, Tucker 14 (2x3), 
Long 13 (3x3), Samoilă 8 (2x3), Ja-
kab 2. Lapon szerepelt még: Roşu, 
Lokodi, Vita, Filovici, Pora.

A negyedik esztendeje megszer-
vezésre kerülő Gyergyói Lovas 
Napok legsikeresebb rendez-
vénysorozata volt a hétvégén. 
Főszervezője, a Krigel Sportklub, 
társszervezője Hargita Megye 
Tanácsa és Gyergyószentmiklós 
önkormányzata elérte, hogy 150 
fellépővel több, mint tízezer né-
zőnek nyújtson 44 programot, 
kétnapos szórakoztatást. 

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

Lovas nemzet a magyar – iga-
zolta a lovas napok himnu-
sza, és valóban a lóé, lovasé 

volt a főszerep, bár nem maradtak 
ki idén sem a postagalambok, volt 
sólyombemutató, kutyakiállítás 
is, a legifjabb állatbarátok pedig 
lovakról készült rajzokat küldhet-
tek be, így került kiállításra több 
mint 300 alkotás. 

„Íme az összefogás eredmé-
nye. A siker a szervezők, támo-
gatók, fellépők és nézők négyes 
fogatának eredménye” – értékelte 
a IV. Lovas Napokat Bajkó Tibor 
főszervező, nem feledve el megdi-
csérni a helyi rendőrség hatékony 
munkáját sem. 

A lovas versenyek eredményei is 
összegzésre kerültek, így a kétnapos 
Székelyföldi Fogathajtó-kupán első 
lett Bodó Zoltán (Csíkszentmárton 
– Lipicai S.K.), második Benedek 
Lukács (Homoródfürdő – Lobogó 
S.E.), harmadik pedig Kádár Barna 
(Székelyudvarhely – Drosera S.K.).

A négyes fogathajtóverseny 
legjobbjának Romfeld Zsolt (Gyer-
gyószentmiklós – Krigel S.K.) bi-
zonyult, a díjugratóverseny győz-
tese Miklós Gábor Mangó nevű 
lovával, a ló tulajdonosa pedig 
Jerelyn Taubert, a Forrás S.E. kép-
viseletében.

Nagy sikernek örvendett a gyer-
gyói vágta, az elsőnek járó díjat a 
szárhegyi Fazakas Géza vehette át, a 
nehéz lovak versenyét Kercsó Lász-
ló lova nyerte, a vicces hajtás műsor-
számban a homoródfürdői Benedek 
Lukács jeleskedett, a polgármeste-
rek csatájában hetek közül az élre 
Nagy Zoltán gyergyószentmiklósi 
alpolgármester került Orosz László 
fogatával.

Lévén, hogy idén is ingyenes 
volt a rendezvénysorozat, nincs 
pontos adat arról, hányan látogat-
ták a különböző műsorszámokat. 
Bajkó Tibor elmondta, csúcsidő-
ben 4200 személyt számoltak, a 
felállított sátraknál a fogyasztás sze-
rint állítják, a tavalyinál több érdek-
lődő volt, tehát jóval 12 000 fölött. 
Amit konkrétan tudni lehet, hogy 
vasárnap a legidősebb néző 88, a 
legfiatalabb érdeklődő egy hónapos 
és egy napos volt. 

Eb-győztes spanyolok. Története során másodszor Spanyol-
ország nyerte meg a férfikosárlabda Európa-bajnokságot: a rendkí-
vül stabilan játszó, több klasszisteljesítményt felmutató spanyolok 
98–85-re győzték le a francia válogatottat a litvániai kontinenstorna 
fináléjában. A harmadik helyet Oroszország szerezte meg. A fizikailag 
és fejben is erősebb spanyol válogatott teljesen megérdemelten nyert. 
Eredmények: döntő: Spanyolország – Franciaország 98:85 (25:20, 
25:21, 25:21, 23:23); a 3. helyért: Oroszország – Macedónia 72–68.

Romfeld Zsolt – a neves fogathajtó-dinasztia tagja idén is jeleskedett Fotó: Dezsô Mátyás

Remek védekezésének köszönhette a győzelmet a KK (fehérben) Fotó: Csíki zsolt

Eredményes Gyergyói Lovas Napok
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A nyolcaddöntő 
további eredményei

SCM Craiova – CS Otopeni 
69:73, Nagyszebeni Atlassib 
– BCM Piteşti 82:89, 
Medgyesi Gaz Metan – Ko-
lozsvári U–Mobitelco 89:72, 
Temesvári BC – Marosvásár-
helyi KK 90:67, CS Buka-
resti Dinamo – CSS Giurgiu 
92:69, CSM Bukarest – 
Politehnica Iaşi 102:49, CSU 
Asesoft Ploieşti – Energia 
Rovinari 78:76.

Mínusz 16 pontról fordított 
és nyert a Csíkszeredai KK

Sport


