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SZKC: újabb döntetlen haZai pályán

Két pontra az ezüstéremtől

Közel kétszázan szaladták le szombaton az öt kilométeres távot fotó: csíki zsolt

négy év alatt harmadszor sikerült 
megnyernie a vidéki általános isko-
lák számára kiírt lánykézilabda-baj-
nokság országos döntőjét a zetelaki 
dr. p. boros Fortunát iskola csapa-
tának. tamás Zoltán együttese le-
nyűgöző gólarányt produkált: az öt 
meccs során közel százzal többet 
dobtak, mint amennyit kaptak!

J. Á.

A hét zónagyőztes lánykézilab-
da-gárda csapott össze pén-
tektől vasárnapig a székely-

ud varhelyi sportcsarnokban, hogy 
megvívjon az országos címért, köztük 
a toronymagas esélyesként induló 
zetelakiak. A Dr. P. Boros Fortunát is-
kola csapata egyébként kétszer nyerte 
meg eddig az általános iskolák orszá-
gos bajnokságát, legutóbb épp tavaly, 
míg a középiskolás lányok egyszer 
bizonyultak az ország legjobbjainak. 
Tamás Zoltán tanítványai esélyeshez 
méltón is kezdték a döntő tornát: 
Temes megye legjobbjait 31–13, 
Besztercét pedig 39–9 arányban lép-
ték le, majd következett egy „szoros” 
meccs, Dolj megyét „csak” tízzel, 28–
18-ra sikerült legyőzni. Az elődöntő-
ben Teleorman megye csapata is fejet 
hajtott (32–10), s következhetett a 

tegnapi finálé. Túl sok izgalmat ez sem 
tartogatott, a zetelakiak a mérkőzést 
mindvégig kezükben tartva, magabiz-
tos, 28–10 arányú győzelmet arattak 
a Galac megyeiek ellen, s így 2008, 
illetve 2010 után harmadszor is az 
ország legjobbjainak bizonyultak. A 
döntő szünetében hihetetlen, 16–1-et 
mutatott az eredményjelző, a galaciak 
a huszadik percben dobták első gólju-
kat... A torna legjobb kapusának Bíró 
Melindát, a legjobb játékosnak Kala-
pács Kingát választották, a gólkirály 
pedig a szintén zetelaki Szabó Szilvia 
lett – utóbbi két játékos egyébként 
rendszeresen behívót kap a korosztá-
lyos román válogatottba.

A bajnokcsapat kerete: Bíró Me-
linda, Bíró Tímea – kapusok, Bálint 
Kriszta-Karola, Benedek Edina, Ka-
lapács Kinga, Lukács Erika, Nagy 
Erika, Péter Szidónia, Simma Andrea, 
Simma Noémi, Szabó Szilvia, Sándor 
Anita – mezőnyjátékosok.

Sokat nem pihenhetnek a lá-
nyok, hiszen a Székelyudvarhelyi 
ISK színeiben az ifjúsági III-as or-
szágos bajnokság elődöntőjében ér-
dekeltek, s céljuk, hogy a hat együt-
tes közül az első két hely valamelyi-
kén végezzenek, azaz bejussanak a 
döntőbe.

Harmincegyedik alkalom-
mal került sor a hétvégén a 
Mindannyiunk egészségére 

– Pro Európa elnevezésű nyári mara-
toni futóversenyre Csíkszeredában, 
amelyet a Hargita Megyei Ifjúsági és 
Sportigazgatóság a megyei Szabadidős 
Sportegylettel közösen szervezett. A 
134 résztvevő – 92 férfi és 32 nő – 
mintegy öt kilométeres útszakaszon 
szaladt a megyeszékhely utcáin.

A versenyt a nyílt kategóriában 
Takács Szabolcs (Kotormány) nyerte 
Toma Ioan Cătălin (Gyergyóhodos) 
és Kedves László (Csíkpálfalva) előtt, 
míg a nőknél Tankó Edina (Csíkszere-
da) diadalmaskodott Albert Zsuzsan-
na (Tusnádfürdő) és Nagy Annamária 
(Csíkmindszent) előtt.

A korcsoportok győztesei (lá-
nyok és fiúk): 10 évesek és fiata-
labbak: Cosma Mihaita Gabriel 
(Gyergyóhodos), illetve Graur Paulina 

(Csíkszereda); 11–12 évesek: Ababei 
Iulian (Gyergyóhodos), illetve Tankó 
Edina; 13–14 évesek: Fülöp Bence 
(Csíkszereda), illetve Miska Boglár-
ka (Csíkszentkirály); 15–16 évesek: 
Karácsony Richárd (Csíkszereda), il-
letve Nagy Annamária; 17–20 évesek: 
Takács Szabolcs; 21–30 évesek: Farkas 
Attila (Székelyudvarhely), illetve Al-
bert Zsuzsánna; 31–40 évesek: Túros 
Endre, illetve Roca Cristina (mind-
ketten Csíkszereda); 41–50 évesek: 
Kedves László, illetve Mátyás Anna 
(Szentegyháza); 51–60 évesek: Imre 
István (Csíkszereda); 61–65 évesek: 
Molnár János (Tekerőpatak).

Különdíjak: legidősebb versenyző: 
Molnár János (61 éves), illetve Mátyás 
Anna (47 éves); legfiatalabb versenyző: 
Iau Emil (6 éves), illetve Szakács Ág-
nes (7 éves, mindketten Csíkszereda); 
legnépesebb család: Dánél család (hat 
családtag).
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Zetelaka újra  
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Még kell két pont, s akkor meg-
van az ezüstérem. nehéz, nagyon 
nehéz lesz – mondta a szombati 
SZKC – temesvári poli férfiké-
zilabda-bajnoki után Vlad Caba. 
az udvarhelyiek trénere roppant 
dühös volt az újabb hazai döntet-
len miatt, főként, hogy a piros-
fehérek az utolsó hat fordulóban 
mindössze hat pontot gyűjtöttek, 
s ezzel nyakukra hozták az élme-
zőnyt: ha idegenben Szatmárné-
meti, illetve hazai pályán Bákó 
ellen nem sikerül pontot, ponto-
kat szerezni, akkor a másodikról 
akár az ötödik helyre is vissza-
csúszhat az udvarhelyi együttes.

Jakab Árpád
jakab.arpad@hargitanepe.ro

Barza és Dimache tovább-
ra is sérüléssel bajlódnak, 
így nem jutottak szóhoz a 

szombati bajnokin, s a Suceaván 
bokasérülést szerző Rusia is csak az 
első félidő derekán állt harcba. A 
házigazdák egyébként a kapusokon 
kívül mindössze nyolc játékossal 
játszották végig a találkozót, s mivel 
nagyjából ez volt jellemző az egész 
bajnokságra, ez magyarázatot is ad 
az utóbbi hetek kínlódására.

Pazar volt a hangulat a városi 
sportcsarnokban, az elején úgy 
tűnt, nem lesz gond a kiesés ellen 

menekülő bánságiakkal szemben: 
az első tíz percben Ferenczi és 
Kuzmanoszki is egyaránt három-
szor zörgette meg Vass hálóját, 
7–3-ra el is húzott az SZKC. Ekkor 
azonban jött az utóbbi időben már 
megszokott hullámvölgy, s a Poli 
lassan közelebb lopódzott, majd 
12–11-nél a vezetést is átvette. A 
válogatott Fenici által dirigált tá-
madások rendre hatásosak voltak, 
noha – akárcsak az egész meccs 
folyamán – a vendégek támadójá-
téka gyakorlatilag a Simicu, Fenici, 
Stan belső hármasból állt, a szél-
sők, beállósok és a kapusok vajmi 
keveset tettek hozzá a meccshez. 
Ami a kapusokat illeti, Varó Lajos 
is sokszor mellényúlt, ezért a félidő 
utolsó négy percére a harmadik szá-
mú kapus, Orbán Szilárd állt be, aki 
rögtön egy ziccert hatástalanított, s 
ez, illetve támadásban egy újabb 
Ferenczi-gól elég is volt ahhoz, 
hogy szünetben már az udvarhelyi-
eknek álljon a zászló (18–17).

A második félidő sajnos nem 
hozott fordulatot, a temesváriak 
piócaként tapadtak a házigazdára. 
A negyvenedik percre újra sikerült 
három góllal elhúzni (24–21), Tá-
las is megdobta első gólját, s a Poli 
szerb trénere, Nedeljko Vuckovic 
nem győzött eleget perelni a pub-
likummal. Zúgott az Udvarhely, 

Udvarhely!, s úgy tűnt, sikerül 
leszakítani a lelkes lila-fehéreket. 
Rusia azonban kihagyta első hete-
sét, két ziccert is vétettünk, s a Poli 
feljött egyre, miközben Vuckovic 
a közönséget cukkolta, s szívére 
bökve ismételgette románul: Szerb 
vagyok, mindvégig harcolok! Ezt 
tették fiai is, holott az 53. percben, 
30–27-es SZKC-vezetésnél úgy 
tűnt, a végén csak sikerül lerázni a 
vendégeket. Nem sikerült: az egész 
pályás temesvári letámadás annyi-
ra megzavarta az udvarhelyieket, 
hogy egymás után háromszor is el-
adták a labdát, s az 57. percben már 
ismét egyenlő volt: 30–30. Ekkor 
kivédekeztünk egy támadást, de 
Ferenczi kapufát dobott, s utána 
hiába védett Varó, Rusia csúnyán 
fölé durrantott. Egy perccel a vége 
előtt Varó taccsra tornázta Fenici 
löketét, de ismételni már nem volt 
idejük a temesváriaknak, mivel a 
fővárosi bírók passzív játékért – 
jogosan – elvették tőlük a labdát. 
Tizenhárom másodperc volt hátra, 
s a talpra szökkenő közönség ferge-
teges biztatása közepette az SZKC 
támadhatott. Kuzmanoszki kö-
zépre tartó lapos dobását azonban 
védte a kapus, maradt a döntetlen. 
Udvarhely az utolsó hét percben 
nem tudott gólt dobni!

Eredmény: Székelyudvarhelyi 
KC – Temesvári Poli 30–30 
(18–17). Az SZKC gólszerzői: 
Ferenczi 7, Rusia 6 (3 hetesből), 
Kuzmanoszki 5 (1 hetesből), 
Mihalcea 4 (1 hetesből), Sztojlov 4, 
Tálas 3, Răpciugă 1.

A forduló további eredményei: 
Universitatea Suceava – Nagy-
bányai Minaur 47–27, Steaua 
– Konstancai HCM 32–38, Ko-
lozsvári U – Szatmárnémeti CSM 
37–28, Brassói Dinamo – Bákói 
Ştiinţa 28–36, Pandurii Târgu Jiu 
– UCM HC Caraş-Severin 26–
27, Nagyváradi CSM – Bukaresti 
CSM 31–34.

Rusia (középen) újra a vállán vitte az udvarhelyi csapatot fotó: kakasy botond 

Edzői nyilatkozatok

Vlad Caba, SZKC: „Hiába videóztunk sok-sok órát, hiába tanultuk 
el úgymond a játékukat, nem tudtuk hatástalanítani a temesvári belső 
hármast, akik – valljuk be – átlövésből jobbak voltak nálunk. Nagyon 
hiányzik Barza, Varó ma adós maradt a jó játékkal. Kétszer is leszakít-
hattuk volna az ellenfelet, nem sikerült. Kell két pont az ezüstéremhez, 
de Szatmárnémetiben és itthon Bákó ellen is nagyon nehéz lesz, főleg, 
hogy a fáradtság most már szemmel látható a játékosaimon.”

Nedeljko Vuckovic, Poli: „Sokat mozogtunk, jól harcoltunk, mind-
végig hittünk a sikerben, akkor is, amikor úgy tűnt, Udvarhely a maga 
javára billenti a találkozót. Döntetlent értünk el a második helyezett 
otthonában, ez azért jelent valamit, nem?”


