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> Nosztalgiatorna. Öregfiú-nosztalgia-
tornát rendeztek a hétvégén Csíkszeredában, 
amelyen az 1980-as évek labdarúgói vettek 
részt. A mérkőzések 11 órakor kezdődtek a 
csíkszeredai sportcsarnok szomszédságában 
levő műgyepes labdarúgó pályán. A tornán 
négy együttes vett részt: az „Öreg” Traktor, a 
„Kicsi” Traktor, az ISK Sportiskola és a Har-
gita Építők. Eredmények: Öreg Traktor – 
Kicsi Traktor 4–1, Építők – Sportiskola 0–5; 
a 3. helyért: Építők – Kicsi Traktor 1–3; dön-
tő: Sportiskola – Öreg Traktor 3–0.

> Kézilabda. A Győr női kézilabdacsa-
pata nyerte a Siófokon rendezett Szabella-
kupa elnevezésű felkészülési tornát, miután 
a vasárnapi döntőben három góllal legyőz-
te a spanyol Itxako Navarra együttesét. A 
helyosztók eredményei: döntő: Győri Audi 
ETO KC – Itxako Navarra (spanyol) 29–
26; a 3. helyért: Oltchim Vâlcea – Siófok 
KC–Galerius Fürdő 32–25; az 5. helyért: 
Hypo NÖ (osztrák) – FTC-Rail Cargo 
Hungaria 34–31.

> Sportlövészet. Sidi Péter címvédő-
ként ezüstérmet szerzett a 300 méteres 

nagyöbű sportpuska 3 x 40 lövéses ösz-
szetett számában a belgrádi sportlövő Eu-
rópa-bajnokság szombati versenynapján. 
A kontinensviadal honlapja szerint a ko-
máromi lövő ugyanúgy 1170 kört ért el, 
mint a győztes osztrák Michael Podolak, 
azonban riválisa jobb belső tizeseivel érde-
melte ki az aranyérmet. Harmadik a sváj-
ci Marcel Bürge lett 1168 körrel. Sidinek 
ez volt a harmadik dobogós helyezése az 
Eb-n, ezt megelőzően a kisöbű szabadpus-
ka 3 x 40 lövéses összetett számában meg-
védte címét, míg a standard puska 300 mé-
teres számában második lett.

> Barcelona. Cesc Fabregas aláírta 
öt évre szóló szerződését a spanyol él-
vonalbeli labdarúgó-bajnokságban sze-
replő Barcelonához, és a hírek szerint 
200 millió euró lesz a kivásárlási ára. Az 
Arsenaltól érkező spanyol világ- és Euró-
pa-bajnok futballista sikeresen átment a 
tegnap délelőtti orvosi vizsgálatokon, és 
utána szignózta a kontraktust a katalán 
klub elnöke, Sandro Rosell társaságában. 
Fabregast nem sokkal ezután bemutat-
ják a gránátvörös-kékek közönségének a 
Camp Nouban. A bemutatóra mintegy 
25 000-en voltak kíváncsiak.
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A HSC Csíkszereda végső győzel-
mével ért véget a hétvégén meg-
rendezett Brassó-kupa. A torna 
első helyét a körbeverések miatt 
a HSC, a Steaua és a Brassó kö-
zötti gólarány döntötte el.

Nem kezdődött jól, de an-
nál jobban folytatódott 
a Brassó-kupa a HSC 

Csíkszereda számára. A Charles 
Franzén által dirigált csíki alaku-
lat az leső, pénteki összecsapáson 
meglepő 4–2-es vereséget szenve-
dett az őszi rivális Bukaresti Steaua 
Rangers ellen. A csíki fiúk viszont 
már másnapra összekapták magu-
kat, és 10–2 arányban verték a ro-
mán U20-as válogatottat.

A torna utolsó mérkőzésén 
már nyoma sem volt az első össze-
csapáson tapasztaltaknak. A hely-
színi beszámolók szerint a HSC 
és a Brassói Corona Fenestela 68 
csapata között óriási volt a kü-
lönbség, ami az eredményen is 
meglátszott. A végén pedig a csíki 
csapat örvendhetett a tornagyő-
zelemnek.

Az első, Steaua elleni találkozó 
után elköszönt a csapattól Becze 
Tihamér, aki az Egyesült Államok-
ba utazott próbajátékra.

Nagy Béla, a csapat másodedző-
je a klub honalapjának adott Brassó 
elleni értékelőben elmondta: „En-
nek a mérkőzésnek volt már tétje, 
igaz, egy barátságos kupa, végül 
sikerült hozni. Körbeverés esetén a 
három csapat közötti gólarányt né-
zik, ez a mi javunkra döntött. Ma 
már más csapat volt a jégen, a fiúk 
jobban koncentráltak. Gyorsabb 

tempóban játszottunk, pontosab-
ban adtuk a passzokat, és a lövések 
is jobban mentek, mint az első két 
összecsapáson. Még mindig nem 
azt a játékot játsszuk, amit tudunk, 
de jó úton haladunk, hiszen folya-
matosan javulunk. Ezt kell folytat-
ni. Négy sorral játszottuk végig a 
találkozót. Három centerrel és négy 
pár szélsővel.”

Brassó-kupa eredmények: 1. nap: 
HSC Csíkszereda – Bukaresti Steaua 
2–4, Brassói Corona Fenestela 68 – 
Románia U20 12–0; 2. nap: HSC 
– Románia U20 10–2, Brassó – 
Steaua 6–3; 3. nap: Steaua – Romá-
nia U20 6–1. Brassó – HSC 0–5. A 
torna végeredménye: 1. HSC Csík-
szereda 6 pont (7–4-es gólarány), 2. 
Bukaresti Steaua Rangers 6 (7–8), 
3. Brassói Corona Fenestela 68 6 
(6–8), 4. Románia U20 0.

A torna különdíjai: legjobb kapus: 
Patrik Polc; legjobb játékos: Lubomir 
Hurtaj; legjobb hátvéd: Jozef Hruby.

Elutaztak Felvidékre
A Brassó-kupa után sincs le-

állás, hiszen a HSC Csíkszereda 
együttesére újabb barátságos mér-
kőzések várnak. Tegnap este a gár-
da elutazott a felvidéki Iglóra, ahol 
már holnap újabb mérkőzés vár a 
csíki fiúkra.

A Szepességi-kupa műsora: 
augusztus 17.: HSC Csíkszere-
da – Lipótszentmiklós (16), Igló 
– Miskolci Jegesmedvék (19); 
augusztus 18.: Lipótszentmiklós 
– Miskolci Jegesmedvék (16), 
Igló – HSC Csíkszereda; augusz-
tus 19.: HSC Csíkszereda – Mis-
kolci Jegesmedvék (16); Igló – 
Lipótszentmiklós (19).

Moldován találata a Brassó ellen Fotó: hochei.ghidbrasov.ro

Napi két edzéssel készül a KK az új idényre Fotó: csíki zsolt

Csíkszeredába került a Brassó-kupa

Tizenkét gólos vereséget szen-
vedett a Székelyudvarhelyi KC 
a Pick Szeged csapatától pén-
teken este Szegeden előkészü-
leti meccsen. Az SZKC játékosai 
alulteljesítettek, csupán Rusia 
és Johannson játszottak jól.

Újabb felkészülési meccsen 
és újabb vereségen van 
túl a Székelyudvarhelyi 

KC – a magyar bajnokság ezüst-
érmese pénteken Szegeden igen 

nagy vereséget mért az udvarhelyi 
csapatra. A 19. percben, 9–8-as 
állásnál három mezőnyjátékossal 
maradtak a pályán, és zsinórban 
három gólt kaptak. Majd a máso-
dik félidő sem indult jól, a Szeged 
4–0-lal kezdte a játékrészt. Az 
52. percben (29–22) újból kettős 
kiállítást kaptak, majd egymás 
után négy gólt. Sajnos a játékve-
zetők sem bízták a véletlenre, de 
sokat hibáztak a játékosok a má-
sodik félidőben, kihagytak két 

hétméterest is. Adomnicăi, Tálas, 
Kuzmanoski, Bârză és Varó mesz-
sze alulteljesítettek, mindössze 
Rusia és Johannson játéka volt 
kielégítő.

Eredmény: Pick Szeged – SZKC 
35–23 /gólszerzők: Ancsin 7, Sulc 6, 
Zubai, Törő 5-5, Pribanic, Prodanovic 
4-4, Vadkerti, Nagy 2-2, illetve Rusia 
7, Johannson 4, Mihalcea, Ferenczi, 
Florea 3-3, Komporály, Orbán, 
Kuzmanoski 1-1/. Kiállítások: 8, il-
letve 18 perc.

Egy félidőt bírta az SZKC a Szeged ellen

Tegnap délelőtt elkezdte az alapo
zást a Csíkszeredai Hargita Gyön-
gye KK férfi első osztályú kosár-
labdacsapata a következő idény-
re. A csapat részt vesz a Maros
kupán, ahol erős ellenfelek várnak 
Lászlófy legénységére.

Foghíjas kerettel, de elkezdte 
a felkészülést a Csíkszerdai 
Hargita Gyöngye KK férfi 

első ligás kosárlabdacsapata a kö-
vetkező idényre. Az első edzésna-
pon még „csak” nyolc játékos volt 
jelen a tréningeken, de a mai nap 
már a teljes keret ott lesz a pályán.

A Lászlófy Botond által felkészí-
tett együttes napi két edzéssel készül 
a következő idényre. Eddig három le-
kötött mérkőzésük van, mindhármat 

Marosvásárhelyen játsszák a Maros-
kupa keretén belül. Lászlófy lapunk 
érdeklődésére elmondta, a két hétig 
Csíkszeredában edzőtáborozó bajnoki 
címvédő Kolozsvári U-Mobitelcóval 
is fognak játszani két felkészülési mér-
kőzést, valószínű augusztus végén. To-
vábbá megjegyezte, hogy még szeret-
ne két előkészületi mérkőzést játszani 
szeptember elején. Egyébként a ko-
lozsvári alakulat tegnap óta edzőtábo-
rozik a megyeszékhelyen, és két hétig 
lesznek a városban. A fentebb említett 
Maros-kupa keretén belül a Csíkszere-
dai Hargita Gyöngye KK a házigazda 
Marosvásárhelyi KK-val, a bajnoki 
ezüstérmes CSU Asosoft Ploieşti-vel 
és a magyarországi MJUS–Fortress 
Körmend alakulatával fog megmér-
kőzni szeptember 8–10. között.

Készül a kosárcsapat is


