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Heten érkeztek, Heten mentek el a csapattól

A 9–12. hely a célja a Csíkszeredai Kosárlabda Klubnak

hírfolyam

> Vízilabda. A magyar női vízilabda-vá-
logatott második csoportmérkőzésén kilenc 
góllal alulmaradt az Egyesült Államok címvé-
dő együttesével szemben tegnap, a sanghaji vi-
zes világbajnokságon. A magyar csapat, amely 
nyitótalálkozóját 21–6-ra nyerte a kazahok el-
len, csoportzáró meccsét a hollandokkal vívja 
holnap reggel 8.30 órától. A tét a csoport má-
sodik helye, ehhez Merész András csapatának 
nyernie kell az amerikaiakkal döntetlenre vég-
zett németalföldiek ellen. A négy csoportelső 

„helyből” a negyeddöntőbe jut, a csoportok 
másodikjai és harmadikjai keresztbe játszanak, 
s e párharcok győztesei kerülnek be a legjobb 
nyolc közé. Eredmény: Magyarország – Egye-
sült Államok 7–16.

> Vívó-Eb. Ezüstérmet nyert a Boczkó 
Gábor, Imre Géza, Rédli András, Somfai Péter 
összeállítású párbajtőrcsapat a sheffieldi vívó-
Európa-bajnokságon hétfő este. A magyarok a 
legjobb 16 között a dánokat, a negyeddöntő-
ben az észteket, az elődöntőben pedig az oro-
szokat győzték le, a fináléban viszont kikaptak 

a franciáktól. Az utolsó összecsapás első három 
asszójában öttusos előnyt szerzett az ellenfél, 
amelyet aztán a végéig meg is őrzött. A női 
tőrcsapat egészen az elődöntőig menetelt hét-
főn, ám onnan kezdve két vereséget szenvedtek 
– előbb az oroszoktól, majd a németektől – és 
végül a 4. helyen zártak.

> Bajnokok Ligája. A legrangosabb euró-
pai kupasorozatban története első győzelmére 
készül a Videoton labdarúgócsapata, amely 
ma 21.30-tól, kétgólos hátrányban fogadja a 
Szabics Imrével felálló osztrák Sturm Grazot 

a Bajnokok Ligája selejtezőjének második 
fordulójában. Az első, múlt héten Klagenfurt-
ban rendezett találkozón játékban egyenran-
gú ellenfele volt riválisának a magyar bajnok, 
ennek ellenére a graziak 2–0-s előnyre tettek 
szert – az első gólt Szabics szerezte –, így ké-
nyelmes pozícióból várhatják a visszavágót. 
Paulo Sousa, a Videoton vezetőedzője szerint 
az első meccs eredményének tükrében romlott 
csapata továbbjutási esélye, de korántsem tartja 
lehetetlennek a Sturm kiejtését. Szerinte ez a 
bravúr akkor sikerülhet, ha a Videoton szerez 
vezetést a Sóstói Stadionban.
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a csíkszeredai Hargita Gyöngye 
Kosárlabda Klub férfi első ligás 
kosárlabdacsapat vezetősége is-
mertette célkitűzéseit, új játé-
kosait, és egyben értékelték is 
az elmúlt idényt. Hét új játékos 
érkezik, köztük három légiós, de 
hét tavalyi embertől megváltak.

Darvas Attila
darvas.attila@hargitanepe.ro

Sajtótájékoztató keretén belül 
számolt be tegnap a Csíksze-
redai Hargita Gyöngye KK 

férfi első ligás kosárlabdacsapata 
a következő idényre megfogalma-
zott célokról és tervekről. A saj-
tótájékoztatón jelen volt a csapat 
edzője, Lászlófy Botond; a csapat 
menedzsere, Bencze Szilárd; a csa-
patvezető, Demeter Attila, illetve 
Csíkszereda polgármestere, Ráduly 
Róbert Kálmán.

A múlt idényt értékelve Demeter 
Attila elmondta, legnagyobb dolog, 
amit véghez tudtak vinni, az, hogy 
sikerült bent tartani a csapatot az első 
ligában, továbbá, hogy a tavalyi tá-
mogatókat sikerült megtartani. „Fele-
más idényt zártunk a 2010–2011-es 
szezonban. Kerestük magunkat és a 
helyünket az első osztályban. Szeren-
csére az előzetes célkitűzést teljesíteni 
tudtuk. A most következő szezonban 
pedig remélem, hogy tanultunk a hi-
báinkból. A mostani célkitűzésünk a 
9–12. hely megszerzése, de esetleg a 
rájátszás is összejöhet. A rájátszásba 
jutás persze nagyon nehéz lenne, ezt 
tudjuk, hiszen az összes erdélyi csapat 
erősödött, illetve a Piteşti és a Ploieşti 
is. A tavalyi támogatóink megma-
radtak. A csapat névadó szponzo-
ra továbbra is a Hargita Gyöngye 
Ásványvíz Rt. lesz, továbbá fontos, 
hogy Csíkszereda városa is támogatja 
a csapatot. A két nagy mellett több 
kisebb-nagyobb támogatónk van.”

Ráduly Róbert Kálmán, Csík-
szereda polgármestere elsősorban 
gratulált a csapatnak, hogy sikerült 
bent maradni az első ligában, amellyel 
kapcsolatban szkeptikus volt. A pol-
gármester kifejtette: „A mellett, hogy 
a város továbbra is támogatja a csapa-
tot, elvárásai is vannak a vezetőség felé. 
Elsősorban szeretném, ha a Román 
Kosárlabda-szövetségnél a csapat neve 
magyarul is szerepelne, továbbá szeret-
ném, ha a következő idényben a 7–12. 
helyen végeznénk. Amennyiben a 7–8. 
helyen végzünk, a csapat 100 000 lejes 
bónuszt kap, ha pedig a 9–12. helyen, 

60 000 lejes bónuszt.” A polgármester 
továbbá kritikával illette a kosárlabda 
szövetséget, amely szerinte nehezíti a 
csíki csapat sorsát – televíziós közve-
títések, játékvezetés –, továbbá a baj-
nokságban alkalmazott légiós szabályt 
is, amely véleménye szerint nem tesz 
jót a román kosárlabdának.

Bencze Szilárd menedzser el-
mondta, hogy a csapat költségvetése 
hasonló, mint az elmúlt idényben 
(150-160 ezer euró – szerk. megj.). Ez 
a költségvetés pedig töredéke annak, 
hogy más csapatok hogyan gazdál-
kodnak. Ennek ellenére a pénzügyi 
hátrányt megfogalmazása szerint a 
pályán akarják ledolgozni, és be szeret-
nék bizonyítani, hogy kevesebb pénz-
ből is lehet minőségi játékot játszani. 

Lászlófy Botond, a csapat edzője 
a keretről és a felkészülésről beszélt. 
Elmondta, a tavalyi keretből heten tá-
voztak. Bogdan Cormoşsal, Madaras 
Jánossal, Sergiu Poppal és Jonathan 
Huffmannal nem hosszabbítottak 
szerződést, míg Raul Olariu egyete-

mi tanulmányait Bukarestben kezdi 
el, így őt csak az egyetem befejezése 
után alkalmaznák újra. Amint azt már 
korábbi lapszámainkban is megírtuk, 
Clevin Hannah nem kívánt visszatér-
ni a csapathoz, míg Yamene Coleman 
Hollandiába szerződött a Stepco 
BSW együtteséhez.

A tavalyi gárdából pedig Samoilă 
Zoltán, Bíró Ferenc, Roşu Adrian, 
Levi Levien és Enrico Tucker marad-
tak. Hozzájuk csatlakoznak az újak: 
Vita András, Lokodi Mátyás (ők 
eddig is a csapat mellett tevékeny-
kedtek), Jakab Krisztián, Adrian 
Filovici, Cristopher Robert Long, 
Dino Erceg és Emmanuel Dies.

A keret, légiósokkal együtt, au-
gusztus 15-én kezdi el a felkészü-
lést a Kolozsvári U–Mobitelco 
együttesével karöltve, akik Csík-
szeredában fognak edzőtáborozni 
két hétig. A két hét alatt Lászlófy 
szeretné, ha több edzőmeccset is 
játszanának egymás ellen. A fel-
készülés további részéről elmond-

ta, hogy legalább hat felkészülési 
mérkőzést szeretnének játszani, 
ami után szeptember 17-én és 
24-én játszanák az első hivatalos 
mérkőzéseket a Nagyváradi CSM 
ellen a Románia-kupában, majd 
október 1-jén a BCM Piteşti ellen 
kezdenének a bajnokságban.

Az új igazolások
Jakab Krisztián. 1981. novem-

ber 8-án született, Marosvásárhe-
lyen. Pályafutását a Marosvásárhelyi 
Herlitz Mobex együttesében kezd-
te, majd a 2005–2006-os idényt a 
Medgyesi Gaz Metannal töltötte, 
ahonnan újból visszaigazolt szülő-
városába. Ötös poszton vethető be a 
102 kilós és 205 cm magas játékos.

Adrian Filovici. 1988. augusz-
tus 4-én született, és a Kolozsvári 
U–Mobitelco neveltje. Korábban 
játszott a CS Otopeni, a Bukaresti 
Dinamo és a SCM Craiova együt-
teseiben. Egyes és kettes poszton 
vethető be.

Cristopher Robert Long. 1987. 
január 9-én született Charlestonban, 
az Egyesült Államokban. A 188 
cm magas játékos irányító poszton 
játszik és az amerikai egyetemis-
ta bajnokságból (NCAA) érkezik 
Csíkszeredába, az Elon University 
együttesétől.

Dino Erceg. 1985. február 26-án 
született Horvátországban. A 204 
cm magas játékos erőcsatár posz-
ton játszik. Pályafutása során eddig 
csak hazájában játszott a Zagorje 
Tehnobeton, a Maksimir Zágráb és 
a Alkar Sinj együtteseinél.

Emmanuel Dies. A 34 éves kosa-
ras a magyar bajnokság kedvelőinek 
nem ismeretlen, hiszen az ötös posz-
ton játszó amerikai korábban már 
megfordult Sopronban és Szombat-
helyen is. Ezúttal viszont a magyar 
bronzérmes Körmend gárdájától 
érkezik. Pályafutása során viszont ját-
szott még Finnországban, Lengyel-
országban és Svédországban is a 107 
kilós és 2,04 méter magas center.

Cris Long, Dino Erceg és Emmanuel Dies az új légiósók


