
Sport

Hivatalosan is véget ért a 
futsalbajnokság hétfő este 
a Marosvásárhelyi Ci

ty’US – Galaci Unted teremlabda
rúgó Romániakupa találkozóval. 
A találkozót és egyben a kupát is 
a bajnoki aranyérmes Marosvásár
helyi City’US nyerte meg. Már az 
első 20 percben hatalmas fölényben 
játszottak a házigazdák, így nem 
volt csoda, hogy az első félidőben 
már 3–1re vezettek. A térfélcserét 
követően a különbség nemcsak a 
játékban, hanem az eredményesség
ben is meglátszott. A vége 8–3 lett. 
A vásárhelyi gárda így a bajnoki 
címvédést követően a Románku
pát is otthon tartotta.

A teremlabdarúgóidénnyel 
bezárólag minden olyan sport
ágban is hivatalosan véget ért az 
idény, amit őszitavaszi rendszer
ben rendeznek. Az erdélyi csapa
tok fölénye óriási az ország többi 
részével szemben.

Labdarúgás. Azon kevés sport
ágak egyike, amely nem erdélyi 
csapat győzelmét hozta a férfi
mezőnyben. Itt a Galaci Oţelul 
állhatott fel a dobogóra, továbbá 
a kupa is délre, Bukarestbe uta
zott. A női mezőnyben viszont a 
Kolozsvári Olimpia győzelmével 
ért véget az idény, akik a bajnoki 
cím után a kupát is elhódították. 
A női mezőnyben érdekelt volt a 
Szentegyházi Vasas is, akik végül a 
7. helyen zártak. A teremlabdarú
góbajnokságban – amint fentebb 
is írtuk – egyeduralkodó a Ma
rosvásárhelyi City’US gárdája. A 
Székelyudvarhelyi Sportklub pe
dig a kérdéses indulás után végül a 
harmadik helyen zárt.

Jégkorong. Csíkszeredai ura
lom volt a 2010/2011es idény
ben. A HSC Csíkszereda férfi
csapata mindent megnyert,  amit 
csak lehetett: román bajnokság, 
Romániakupa, MOL Liga és el
jutott a Kontinentáliskupa har
madik körébe, ameddig még ro
mániai gárda még nem jutott. Női 
vonalon sem volt kérdéses a HSC 
Csíkszereda győzelme a kétcsapa
tos bajnokságban.

Kézilabda. Ez a sportág az 
egyetlen, amelyben sem a nők
nél, sem a férfiaknál nem erdé
lyi gárdának jutott ki az arany. A 
nőknél a szuperfavorit Oltchim 
hozta a kötelezőt, míg a férfiak
nál a Konstancai HCM mind a 
bajnokságban, mind a kupában. 
Utóbbiaknál viszont a szezon leg
nagyobb meglepetését okozva a 

Szé kelyudvarhelyi KC elcsípte a 
dobogó második fokát.

Kosárlabda. A kézilabdával el
lentétben, itt mindkét nemben er
délyi uralom volt. A nőknél Arad, 
míg a férfiaknál a Kolozsvári U ért 
a csúcsra. Utóbbi pedig az Asesoft 
egyeduralmát törte meg. Mindkét 
bajnokságban volt székelyföldi érde
keltség. A nőknél a Sepsiszentgyör
gyi BC a harmadik helyt érte el, míg 
a férfiaknál a Csíkszeredai KKnak 
sikerült bravúrosan bent maradni az 
első osztályban.

A többi csapatsportágban is nagy 
az erdélyiek uralma. Vízilabdában a 
szokásoknak megfelelően Nagyvá
rad nyert. A férfiröplabdában a há
rom magyart is foglalkoztató Zilah, 
míg a nőknél Konstanca örülhetett 
a végén. Rögbiben pedig továbbra is 
Nagybánya az aranyérmes.
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Marosvásárhely nyerte a kupát is

Női kosárlabda-eb

Továbbjutott a házigazda,
búcsúztak a németek

a házigazda lengyelek ugyan 
kikaptak a spanyoloktól, mégis 
bejutottak a középdöntőbe a női 
kosárlabda európa-bajnokság 
hétfői napján. a pótselejtező 
rájátszásában a magyarokat bú-
csúztató német válogatott har-
madik csoportmérkőzését is el-
veszítette – ezúttal montenegró 
ellen –, így búcsúzott az eb-től. 
Tegnap szünnap volt az eb-n, ma 
pedig a középdöntők mérkőzé-
sei zajlanak.

Eredmények
A csoport: Törökország – Or

oszország 65–80, Szlovákia – Litvá
nia 57–46, Litvánia – Oroszország 
76–64, Szlovákia – Törökország 
60–76, Szlovákia – Oroszország 
66–68, Litvánia – Törökország 
64–58. A csoport végeredménye: 
1. Litvánia 5 pont/3 mérkőzés 
(186–179), 2. Oroszország 5/3 
(212–207), 3. Törökország 4/3 

(199–204), 4. Szlovákia 4/3 (183–
190).

B csoport: Csehország – Iz
rael 72–56, NagyBritannia – 
Fehéroroszország 55–40, Nagy
Britannia – Csehország 45–60, 
Iz rael – Fehéroroszország 41–68, 
NagyBritannia – Izrael 74–51, Cseh
ország – Fehéroroszország 67–62. 
A csoport végeredménye: 1. Cseh
ország 6 pont/3 mérkőzés, 2. 
Fehéroroszország 5/3, 3. NagyBri
tannia 4/3, 4. Izrael 3/3.

C csoport: Spanyolország – 
Németország 79–69, Lengyelor
szág – Montenegró 53–70, Mon
tenegró – Spanyolország 66–57, 
Németország – Lengyelország 
60–75, Lengyelország – Spa
nyolország 63–78, Montenegró 
– Németország 76–64. A csoport 
végeredménye: 1. Montenegró 6 
pont/3 mérkőzés, 2. Spanyolor
szág 5/3, 3. Lengyelország 4/3, 4. 
Németország 3/3

D csoport: Görögország – Lett
ország 67–57, Franciaország – Hor
vátország 86–40, Horvátország 
– Görögország 65–63, Lettország 
– Franciaország 59–60, Lettország 
– Horvátország 67–61, Franciaor
szág – Görögország 64–55. A csoport 
végeredménye: 1. Lettország 5 pont/3 
mérkőzés (183–184), 2. Franciaor
szág 5/3 (206–154), 3. Hor vátország 
4/3 (166–216), 4. Görögország 4/3 
(185–186).

középdöntő
A ma kezdődő középdöntőbe az 

alapszakaszcsoportok első, második 
és harmadik helyezettjei jutottak be.

E csoport: 1. Csehország 4 pont, 
2. Litvánia 4, 3. Fehéroroszország 
3, 4. Oroszország 3, 5. Törökország 
2, 6. NagyBritannia 2.

F csoport: 1. Montenegró 4 
pont, 2. Lettország 4, 3. Franciaor
szág 3, 4. Spanyolország 3, 5. Len
gyelország 2, 6. Horvátország 2.


