
Nagyszerű játékot mutatva, a 
Székelyudvarhelyi KC férfi-ké-
zilabdacsapata továbbjutott 
az EHF-kupa harmadik körébe, 
miután szombat este a Székely 
Medvék által a győzelembe 
hajtva hét góllal – összesítés-
ben hárommal – felülmúlta az 
osztrák Aon Fivers együttesét.
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Zsúfolásig megtelt a szé kely
ud varhelyi sportcsar nok 
szombat este a Székely ud

var helyi KC – Aon Fivers EHF
kupamérkőzésre. A Vlad Caba 
által dirigált udvarhelyi gárda négy 
gólt kellett ledolgozzon, hogy to
vábblépjen a második körből, mi
után Bécsben 28–32es vereséget 
szenvedett. A közel 1500 néző által 
űzött hazai gárda pedig mindent 
megtett azért, hogy lelkes szurkoló
táborát kielégítse.

A Varó – Mihalcea, Adomnicăi, 
Kuzmanoszki, Tálas, Rusia, Florea 
kezdő hetes kissé megilletődötten 
vágott neki a klub történetének 
legnagyobb csatájának. A 12. per
cig a két gárda fej fej mellett haladt, 
de az előny végig a vendégeknél 

volt. A folytatásban viszont elkap
ta a fonalat az SZKC. Negyed órán 
át mind védekezésben, mind táma
dásban remek játékot mutattak, és 
sikerült ledolgozniuk a hátrányt, 
sőt kettővel meg is toldották azt. A 
28. percben – Rusia kiállítását kö
vetően – megtorpant Vlad Caba 
legénysége, és a hatgólos előnyből 
a szünetre csak kettő lett.

A második félidőt megint jól 
indítja az SZKC: tíz perc játék
idő után a hazaiak visszaállították 
a hatgólos különbséget, majd pár 
perc alatt ugyanúgy, mint az első 
félidő végén, elszórták a megnyug
tató előnyt. A hazaiak trénere 
azonnal időt is kért. Ekkor 15 perc 
volt még hátra a mérkőzésből, és a 
vendégek álltak továbbjutásra.

Caba mester viszont jókor 
kért időt, csapatát felrázta, akik 
minden erejüket összeszedve és 
a közönség még lelkesebb buz
dításától kísérve hatalmas hajrát 
indítottak el. Két perc volt hátra 
a találkozóból, az SZKC nyolccal 
ment, és hiába állították ki a végén 
Rusiát megint két percre, a ven
dégek csak kozmetikázni tudtak 
a végeredményen, de esélyük sem 
volt kicsikarni a továbbjutást.

A mérkőzés lefújása után a 
hazai szurkolók még perceken 
keresztül ünnepeltek. A Székely 
Medvék biztatták, valósággal 
űzték a győzelembe kedvence
iket, akik pár percnyi megin
gással teljesítették feladatukat, 
és továbbjutottak a legjobb 32 
közé.

Az EHFkupa következő kö
rének sorsolását holnap tartják 
Bécsben. A harmadik körben már 
nevesebb ellenfeleket kaphat az 
SZKC. Többek között a német 
Magdeburg vagy Löwen, a spa
nyol Valladolid, a dán Handbold 
is lehetséges listán van.
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> Torna. Románia érem nélkül zárta a 
Tokióban megrendezett tornászvilágbaj
nokságot, míg a magyarok Berki Krisztián 
révén lólengésben egy aranyérmet szerez
tek és egyben olimpiai kvótát is. Román 
eredmények: női csapatverseny: 4. hely 
(olimpiai kvóta); férfi csapatverseny: 
8. hely (olimpiai kvóta); női egyéni össze-
tett: Ana Porgras (6. hely), Raluca Haidu 
(18. hely); férfi egyéni összetett: Flavius 
Koczi (12. hely); férfi talaj: Flavius Koczi 

(6. hely); női talaj: Diana Chelaru (8. 
hely); női gerenda: Amelia Racea (5. hely), 
Cătălina Ponor (7. hely); férfi korlát: 
Marius Berbecar (6. hely). Magyar ered-
mények: női csapatverseny: 20. hely; férfi 
csapatverseny: 21. hely; férfi lólengés: Berki 
Krisztián (1. hely), Hídvégi Víd (4. hely).

> Kézilabda, BL. Mind a magyar, mind 
a román érdekeltségű férfikézilabdacsapa
tok vereséget szenvedtek a férfikézilabda 
Bajnokok Ligája harmadik fordulójában, 
míg a nők mezőnyében a román bajnok 

Oltchim Râmnicu Vâlcea győzni tudott, 
így továbbra is százszázalékos. A Győri 
ETO nem lépett pályára. Eredmények, fér-
fiak: B csoport: Atlético Madrid – MKB 
Veszprém 37–28; C csoport: Konstancai 
HCM – Cimos Koper 25–27; D csoport: 
PickSzeged – Ademar Leon 31–35; nők: D 
csoport: Itxako Navarra – Oltchim 22–25.

> Vívó-világbajnokság. A román de
legáció két bronzérmet, míg a magyarok 
egy ezüstér met szereztek az olaszországi 
Cataniában zajló vívóvilágbajnokságon. 

A románok a női kard egyéniben szerez
ték mindkét bronzérmet, ahol Ana Maria 
Brânză és Anca Măroiu egyaránt az elő
döntőben szenvedett vereséget, így mind
ketten bronzérmesek lettek. A magyar 
ezüstérmet a Boczkó Gábor, Imre Géza, 
Somfai Péter, Szényi Péter összeállítású 
magyar férfi párbajtőrcsapat szállította, 
akik a döntőben a franciáktól szenvedtek 
vereséget. Tegnap lapzárta után ért véget 
a világbajnokság két utolsó versenyszáma, 
a női párbajtőrözők és a férfi tőrözők csa
patküzdelmei.
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Sport
NEM bírtáK A poKoli HANgulAtot A béCSiEK

Leléptette a sógorokat az SZKC

ifjúsági kézilabda

A Csíkszeredai VSK Ifi Ies csapata tegnap a Marosvásárhelyi LPS 
ellen lépett pályára idegenben az F csoport 3. fordulójában. Ered-
mény: Marosvásárhelyi LPS – Csíkszeredai VSK 38–17.

Könnyed csíki győzelem
Nem okozott gondot a Csíkszere-
dai Hargita gyöngye KK férfi-ko-
sárlabdacsapatának a politehnica 
iaşi legyőzése a román bajnokság 
harmadik fordulójának nyitányán. 
A KK 53 pontot vert a bajnokság 
leggyengébbjére.

Nem volt kérdéses, hogy ki 
nyeri a Csíkszeredai KK 
– Politehnica Iaşi összecsa

pást a román kosárlabdabajnokság 
harmadik fordulójában. A szerény 
anyagi körülmények között tengő
dő és idegenlégiósok nélkül játszó 
vendég jászvásári gárda kényszerből 
vállalta az első ligában való indulást.

A találkozó nem hozott izgal
makat, a valóság az, hogy még edző
mérkőzésnek is rossz volt, hiszen a 
vendégek sem védekezésben, sem 
támadásban nem tudtak felnőni az 
első liga szintjére. A félidőben a KK 
24 ponttal ment, majd a végére 53
at vert a vendégegyüttesre. A csíki 
csapat 12 játékost nevezett a mér
kőzésre, akik közül csak Roşu nem 
szerzett pontot. Megszerezte első 
hivatalos pontjait a Csíkszeredai 
KK színeiben Lokodi és Vita, akik 
egyaránt 22 ponttal járultak hozzá 
csapatuk sikeréhez.

Eredmény
Csíkszeredai Hargita Gyön-

gye KK – Politehnica Iaşi 108:55 
(21:9, 28:16, 31:15, 28:15).

Pontszerzők: Long 19, Dies 
18, Levine 16 (1 x 3), Erceg 14 (2 
x 3), Tucker 13 (2 x 3), Samoilă 11 
(1 x 3), Pora 6, Jakab 5, Filovioci, 
Vita és Lokodi 22, illetve Hurjui 
18 (4 x 3), Cobzaru 15, Popovici 
8, Rotariu 6, Anghel 4, Pintilie 2, 
Dascălescu 2.

A 3. forduló további eredmé-
nyei: Temesvári BC – Nagyvá
radi CSM 90:78, SCM Craiova 
– Energia Rovinari Târgu Jiu 
91:76, Bukaresti Dinamo – 
BCM U Piteşti 71:80, CSU 
Asesoft Ploieşti – CS Otopeni 
83:69. A Bukaresti CSM – 
Kolozsvári U Mobitelco és a 
Medgyesi Gaz Metan – Ma
rosvásárhelyi KK találkozók 
lapzárta után értek véget, míg 
a Nagyszebeni CSU Atlassib – 
CSŞ Giurgiu mérkőzést elha
lasztották.

Köszönetnyilvánítás

A Csíkszeredai Hargita Gyön
gye KK férfikosárlabdacsa
patának vezetősége ezúton 
is köszönetet mond minden 
támogatójának – többek kö
zött Hargita Megye Tanácsá
nak –, aki hozzájárul a csapat 
további sikerességéhez, illetve 
fejlődéséhez.

Székelyudvarhely, 1500 néző
SZKC: Mihalcea 8, Kuzmanoszki 7, rusia 
6, Florea 5, Orbán 4, Adomnicăi, Tálas, 
Johannson 2-2, irakli 1.
Fivers: Jonas 7, Brandfellner 6, edelmül-
ler 5, Ziura, romas 3-3, Laggner 2, 
Nikolic, hellerich, eitutis, Kolar 1-1.
Kiállítások: 8–8 perc.
Hetesek: 8/6, illetve 3/1.
Mestermérleg
Vlad Caba: „Voltak nagyon jó, de nagyon 
rossz pillanataink. Az osztrák bajnokot 
vertük meg, ez a lépés nagyon fontos a 
klub történelmében. Nem adtuk fel egy 
percig sem, erős csapatmunkával jutottunk 
tovább. Továbbra is fejlődnünk kell, jó 
formában vagyunk, kár, hogy négy hétig 
szünetel a pontvadászat.”
továbbjutott az sZKC, 65–62-es 
összesítéssel.

SZéKElyudVArHElyi KC 
– AoN FiVErS (oSZtráK)

 (19–17)
37–30

A jó csapatmunkának köszönhetően az SZKC (pirosban) héttel verte az osztrák bajnokot  fotó: dragoş asaftei


