
A román kosárlabda-bajnokság 
5. fordulójának zárómérkőzésén 
a Csíkszeredai Hargita Gyöngye 
KK hazai pályán fogadta a Ma-
rosvásárhelyi KK együttesét. A 
vendégek maroknyi, de annál 
hangosabb szurkolóik biztatá-
sától kísérve 14 pontos győzel-
met arattak.

A találkozó első perceiben 
még partiban volt a Csík-
szeredai KK csapata a 

Marosvásárhelyi KK-val szemben 
a román kosárlabda-bajnokság 
5. fordulójának utolsó összecsa-
pásán. A folytatásban viszont 
inkább a vendégek akarata érvé-
nyesült. Az első negyedet ehhez 
mérten 11 ponttal nyerték. A má-
sodik negyedtől a hazaiak össze-
kapták magukat, jobb védekezés-
sel rukkoltak elő, de amikor közel 
kerültek ellenlábasukhoz, akkor 
azoknak rendre sikerült újabb 
erőket mozgósítaniuk, hogy meg-
lépjenek a csíkiaktól. A mérkőzés 
végül 14 pontos marosvásárhelyi 
győzelmet hozott.

Eredmény: Csíkszeredai Har-
gita Gyöngye KK – Marosvásár-

helyi KK 77:91 (18:29, 19:17, 
20:22, 20:23). Csíki pontszer-
zők: Dies 21, Tucker 16, Long 

15 (1 x 3), Levine 11 (1x3), 
Erceg 10 (2 x 3), Jakab 2, Pora 2. 
Játszott még: Filovici, Samoilă.
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A KK (fehérben) annyit tudott játszani, amennyit engedtek neki Fotó: Csíki Zsolt

A forduló további eredményei
Bukaresti Dinamo – Po li tehnica Iaşi 123:49, Nagyszebeni Atlassib 
– Energia Rovinari Târgu Jiu 115:78, CSU Ploieşti – BCM U 
Piteşti 77:75, Temesvári BC – CSS Giurgiu 103:64, SCM Craiova 
– Medgyesi Gaz Metan 77:109, Bukaresti CSM – CS Otopeni 
75:54, Kolozsvári U-Mobitelco – Nagyváradi CSM 86:71.

Válogatóval összekötött 
emlékverseny

Szentegyházán rendezték meg 
ötödik alkalommal a hétvégén a 
Mártonffy János cselgáncs em-
lékversenyt. A négy korosztály-
nak rendezett versenyre hat 
me gye több mint 250 sportoló-
ja ne vezett be. A megmérettetés 
egy ben válogató is volt.

Hargita, Kovászna, Maros, 
Brassó, Szeben és Hunyad 
megyék sportolói vet-

tek részt a hétvégén megrendezett 
Mártonffy János Emlékversenyen. A 
cselgáncstornára 250 sportoló érke-
zett, amely igen nívóssá tette az ese-
ményt. A négy korosztálynak – U9, 
U11, U13 és U15 – megrendezett 
torna egyben válogató is volt a hét-
végén Csíkszeredában sorra kerülő 
U15-ös csapat országos bajnokság-
ra. Az összesített eredmények alap-
ján az első két helyre csíkszeredai 
csapat került, míg a harmadikra a 
rendező szentegyháziak. Az ese-
mény főszervezője, Dániel Albert, 
ezúton is köszönetet mond a megyei 
cselgáncsszövetségnek, a központi 
régió elnökének, Kovács Attilának, 

a megyei sporttanácsnak, a Csík-
szeredai Sportiskolának, a szentegy-
házi Mártonffy János iskolának, a 
Quantum Mineralnak, a Príma pék-
ségnek, a szentegyházi polgármeste-
ri hivatalnak és nem utolsósorban a 
szentegyházi szülőknek.

Összesített eredmények: 1. Csík-
szeredai ISK–Szenttamás–Szent  imre 
(edzők: Dániel Albert, Dá nél Sza-
bolcs és Pantea Cornel), 2. Csík-
szeredai Sportklub–Menaság–Tus-
nádfürdő–Szentmárton (Dánél 
Sán dor, Miklós István), 3. Csíkszere-
dai ISK–Szentegyháza (Dániel Al-
bert), 4. Kézdivásárhelyi ISK (Veress 
László), 5. Csíkszeredai ISK–Ditró 
(Székely Attila) és Gyimesbükk (Pál 
Gábor).

U15-ös országos ob
Hétvégén Csíkszeredában kerül 

megrendezésre az országos csapat-
verseny küzdelmei fiú és lány kor-
osztályoknak. Szombaton a csapat-
versenyekre, míg vasárnap az egyéni 
földharc megmérettetésre kerül sor. 
Az eseménynek a csíkszeredai sport-
csarnok fog otthont adni.

> Kontinentális-kupa. Továbbju-
tott a Dab.Docler a sorozat második kö-
rének B csoportjából, miután a vasárnap 
esti találkozón 9–4-re legyőzte a belga 
White Caps Turnhout csapatát. A du-
naújvárosiak a harmadik kör D csoport-
jában a dán Herning Blue Fox, az olasz 
HC Asiago és a brit Sheffield Steelers 
ellen küzdenek Herningben november 
25–27. között. A csíkszeredai csoport-
ból továbbjutó Liepajas Metalurgs a 
harmadik körben Donyeckben a házi-
gazda Donbass mellett az orosz Rubin 
Tjumen és a lengyel Cracovia Krakkó 
ellen játszik.

> Kézilab-
da. Európa-baj-
noki selejtező 
m érkőz é s e ke t 
rendeztek a női 
v á l o g a t o t t a k 
számára. Az 1.  
cso portban Ma-
gyarország Az-
erbajdzsánt ver-
te 41–19 arányban hazai környezetben, 
majd Fehéroroszországot verték idegen-
ben 25–28 arányban. A 2. csoportban a 
románok Portugáliában nyertek 35–24-
re, majd a csoport második mérkőzésén 

Görögországban is simán hozták a győzel-
met 38–18 arányban.

> Jégkorong. MOL Liga, tegnapi 
eredmény: Ferencváros – Brassói Corona 
Fenestela 68 1–2. A mai műsor: Újpest 
– Sapa Fehérvár AV19 (19), Miskolci Je-
gesmedvék – Steaua (19.30). A magyar if-
júsági bajnokságban tegnap Vasas – ISK–
HSC Csíkszereda 2–4. Ma 18.20-tól újra 
megmérkőzik a két csapat.

> Alpesi sí. Az ausztriai Söldenben meg-
kezdődött az alpesi sízők 2011–2012-es 
világkupaidénye. A nyitányon a hölgyek óri-

ás-műlesikló futamát rendezték meg, ame-
lyet az amerikai Lindsey Vonn nyert meg a 
német Viktoria Rebensburg és az osztrák 
Elisabeth Görgl előtt. A férfiak számára is 
rendeztek futamot. A győzelmet – Lindsey 
Vonn szombati sikere után – ismét egy ameri-
kai versenyző szerezte meg Ted Ligety révén, 
aki a francia Alexis Pinturault és az osztrák 
Philipp Schörghofer előtt nyert. Eredmé-
nyek: női óriás-műlesiklás: 1. Lindsey Vonn 
(amerikai), 2. Viktoria Rebensburg (német), 
3. Elisabeth Görgl (osztrák); férfi óriás-mű-
lesiklás: 1. Ted Ligety (amerikai), 2. Alexis 
Pinturault (francia), 3. Philipp Schörghofer 
(osztrák).hí
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Ifjúsági kézilabda. A Szé kely udvarhelyi ISK és a Csíkszeredai 
VSK lány Ifi I-es csapatai újabb vereségeket szenvedtek az országos 
bajnokságban, míg a Székelyudvarhelyi KC–ISK Ifi II-es fiúcsapata 
a Brassóban megrendezett tornán két meccset nyert meg. Eredmé-
nyek. Junior I, lányok, E csoport: Székelyudvarhelyi ISK – Medgyesi 
ISK 25–33, Brassói Dinamo – Udvarhelyi ISK 32–24; F csoport: 
Csíkszeredai VSK – Nagybányai Extrem 17–50; Junior II, fiúk, 2. 
torna, Brassó: Székelyudvarhelyi ISK–SZKC – Sepsiszentgyörgyi 
ISK 39–23, ISK–SZKC – Brassói RomCri 24–37, ISK–SZKC – 
Brassói LPS 20–23, ISK–SZKC – Fogarasi ISK 29–20, ISK–SZKC 
– Brassói Dinamo ISK 29–34. Fotó: darvas attila


