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A Csíkszeredai Hargita Gyöngye 
KK férfikosárlabda-csapata má-
sodik mérkőzését is megnyerte a 
Politehnica Iaşi ellen a kiesés el-
kerülése ellen vívott párharcban 
pénteken este. Még egy győze-
lem hiányzik csak.

Nagyon agresszív játékkal 
kezdték az összecsapást 
a vendégek, akik hamar 

megnyugtató előnyre tettek szert 
a Csíkszeredai KK ellen a kiesés 
elkerülése ellen vívott párharc 
második mérkőzésén. Ennek el-
lenszerét a Lászlófy Botond által 
felkészített csapat csak a negyed 
vége felé találta meg, és máris szo-

rossá tették az állást. A második 
felvonásban már csak egy csapat 
volt a pályán, éspedig a hazai. 
Hannah triplái, illetve Tucker és 
Coleman zsákolásai demoralizál-
ták az ellenfelet, így gyakorlatilag 
már ekkor eldőlt az összecsapás. 
Az egyszemélyes vendégegyüttes 
Dawson játékára alapozott, aki 
igyekezett is a maga módján 40 
pontot gyűjtött, de társai elma-
radtak teljesítményétől.

A Csíkszeredai KK így összesí-
tésben már 2–0 arányban vezet, és 
még csak egy győzelem választja el 
attól, hogy jövőtől is az első ligában 
szerepeljen. A párharc harmadik, il-
letve negyedik (ha szükséges) mér-

kőzéseit Iaşi-ban rendezik május 
4-én és 5-én. 

Eredmény: Csíkszeredai Har-
gita Gyöngye KK – Politehnica Iaşi 
102:93 (19:24, 36:17, 23:28, 24:24) 
/csíki pontszerzők: Hannah 30 (6 x 
3), Coleman 24, Tucker 18 (1 x 3), 
Huffman 12, Samoilă 12 (2 x 3), 
Cormoş 3 (1 x 3), Bíró 2, Roşu 1/.

További eredmények. Felső-
ház: CSU Asesoft Ploiești – Buka-
resti Steaua Turabo 89:85 és 82:72 
(összesítésben 2–0); Kolozsvári 
U–Mobitelco – Medgyesi Gaz 
Metan 65:67 és 78:72 (1–1).

Alsóház: SCM Craiova – Bras-
sói CSU Cuadripol 93:87 és 88:71 
(2–0).
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Egy győzelmen múlik 
a bentmaradás
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A cél a bentmaradás volt a Csíkszeredai KK-nak. Ettől csak egy győzelem választja el a csapatot fotó: Csíki Zsolt

hirdetések 

Nagyot küzdött a székely udvar-
he lyi KC a férfi kézilabda Nem-
zeti liga szombati rangadóján. A 
második helyet biztosíthatta vol-
na be, amennyiben nyer az Uni-
versitatea suceava otthonában.

Józsa Csongor

A Vlad Caba által irányított 
együttes nem kezdett jól, 
főképp a támadásoknál 

könnyen elszórta a labdát, ezt pe-
dig büntette a házigazda, így az első 
félidőben mindig vezetett 3-4 gól-
lal. A Székelyudvarhelyi KC még a 
meccs elején elveszítette egyik leg-
jobb emberét, Rusiát, aki bokasérü-
lést szenvedett.

A szünet után már sokkal 
jobban játszott az SZKC: Varó 
védései nek is köszönhetően folya-
matosan csökkent a hátrány. Az 51. 
percben 24–24 volt az állás. A vég-

játékban azonban újból előjöttek a 
hibák, így pont nélkül utazott haza 
a gárda.

Ezzel a vereséggel egy pont lett 
a különbség a táblázaton a két csa-
pat között, a bajnokság hátralévő 
összecsapásain aki kevesebbet hibá-
zik, azé lesz az ezüstérem.

Az edző, Vlad Caba az össze-
csapást értékelve elmondta: „Nincs 
amit a fiúknak felrójak a vereségért. 
Megtettek mindent, amit tudtak. A 
jelen állás szerint ennyire vagyunk 
képesek. Rusia kiesését megérez-
tük, hiszen támadásoknál nagyon 
függünk tőle. Kapussal szemben 
sok lehetőséget elpuskáztunk. 
Amennyiben újabb, frissebb erőket 
vethettem volna be az utolsó per-
cekben, akkor más lett volna min-
den”. Az SZKC szerdán újabb baj-
nokit játszik a Nagybányai Minaur 
otthonában.

Eredmény: Universitatea Sucea-
va–Szé kelyudvarhelyi KC 30–26 
/az SZKC gólszerzői: Kuzmanoszki 
8, Mihalcea, Răpciugă 4-4, Tálas, 
Ferenczi, Orbán 3-3, Sztojlov 1/.

Elődöntőben a 10 évesek
Pénteken Segesváron rendezték 

a gyerekkézilabda (10 éven aluliak) 
országos bajnokság zónadöntőjét. 
A Székelyudvarhelyi KC egy győ-
zelemmel és egy vereséggel zárt, így 
ott lesz az elődöntőben, amit két 
hét múlva rendeznek. A gyerekeket 
ez alkalommal Komporály Attila 
irányította. Csupán három gárda 
iratkozott be ezen szakaszba. A há-
zigazdákat megverte az SZKC, a 
Mezőtóháttól pedig kikaptak.

U10-es zónadöntő: Székelyud-
var helyi KC – Segesvár 14–11 és  
Mezőtóhát – Székelyudvarhelyi 
KC 14–8.
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A végjáték nem az SZKC-nak kedvezett
a Suceava elleni rangadón


