
Lejátszotta első felkészülési mér-
kőzését a második idényére ké-
szülő Csíkszeredai Hargita Gyön-
gye KK férfi-kosárlabdacsapata. 
Az ellenfél a bajnoki címvédő Ko-
lozsvári U–Mobitelco volt, akik a 
győzelmet is behúzták.

Nem okozott gondot a baj
nok Kolozsvári U–Mo
bitelcónak a Csíkszeredai 

Hargita Gyöngye legyőzése. A ko
lozsvári alakulat 29 pontos győzel
met könyvelhetett el, annak elle
nére, hogy egy nappal korábban, a 
zárt kapus összecsapáson csak hat 
pont volt a különbség a két csapat 
között. A csíki csapaton látszott, 
hogy ez az első meccse ilyen ösz
szeállításban szemben a kolozsvá
riakkal, akiknél Csuics kivételével 
mindenki a régi volt. A csíki tré
nernek Lászlófy Botondnak még 
van ideje csiszolni csapatán, hiszen 
a bajnoki rajtig még hat összecsa
pást játszik.

A kosárlabdamérkőzés keretén 
belül a KK vezetősége gyűjtést szer
vezett a 24 esztendős Madaras Évike 
kemoterápiás kezelésére, aki leukémiá
ban szenved. Lapunk információi sze
rint 481 lej gyűlt össze Évike számára.

Eredmény: Csíkszeredai Har
gita Gyöngye KK – Kolozsvári 
UMobitelco 74:103 (11:26, 18:25, 
21:33, 24:19). Pontszerzők: Chris 
Long 20 (3x3), Dino Erceg 15 (1x3), 
Levine 11 (1x3), Dies Emmanuel 
10, Tucker 10 (1x3), Vlad Pora 4, 
Jakab Krisztián 2, Roşu 2, illetve 
Krsztanovics 27 (1x3), Dykes 24 
(2x3), Paul 17 (2x3), Silvăşan 10 
(2x3), Lawrence 9 (1x3), Moris 7, 
Sánta 6, Corpodean 3 (1x3).

Marosvásárhely következik
A hétvégén újabb előkészületi 

mérkőzést játszik a Csíkszeredai KK 
együttese, az ellenfél ezúttal a Maros
vásárhelyi KK együttese lesz, akikkel 
kétszer fog megmérkőzni a Lászlófy 
Botond vezette csíki csapat.

Első alkalommal lépett hazai 
környezetben pályára a Szé kely-
ud var helyi KC férfi-kézilabda-
csapata a felkészítők folyamán a 
Szé kely ud varhely-kupa keretén 
belük. A Vlad Caba által felké-
szített udvarhelyiek a döntőnek 
számító Bákó elleni mérkőzést 
elveszítették, és a második he-
lyen zártak.

Négy gárda részvételével 
rendezték meg a férfikézi
labda Székelyudvarhely

kupát. A tornán a házigazda 
Székelyudvarhelyi KC mellett az 
újonc Tordai Potaissa, a Bucovina 
Suceava és a Bákói Ştiinţa vettek 
részt. A székelyudvarhelyi csapat 
az első két meccset még behúzta, 
ám a mindent eldöntő összecsa
páson a Bákó ellen kilencgólos 
vereséget szenvedtek, egy olyan 
mérkőzésen, amikor a Vlad Caba 
által felkészített gárdának mo
mentumai sem voltak: sem táma
dásban, sem védekezésben nem 
mozogtak jól. Olyan is megesett a 
Bákó elleni meccsen, hogy a ket
tős emberhátrányban levő vendé
gek simán ziccerbe tudták játsza
ni magukat...

Hátrányból győzelmek
Nehezen indult első Székely

udvar helykupameccse az SZKC
nak. A Tordai Potaissa ellen főképp 
az első félidőben mind védekezés
ben, mind pedig támadásban sokat 
hibázott a Szé kelyudvarhelyi KC. 
A végén azért hozták a győzelmet. 
Hasonlóképp alakult a CSU Su
ceava elleni mérkőzés is, mint az 
első összecsapás. A pihenő után az
tán hengerelt a Székelyudvarhelyi 
KC a Suceava ellen. 

Bákó a tornagyőztes
A döntő találkozó volt a fel

készülési torna utolsó találkozója, 
amit az SZKC a szintén százszá
zalékos Bákó ellen vívott. Vlad 
Caba edző a második sorral kez
dett, az udvarhelyi fiúk sok hibá
val játszottak, amit a Bákói Ştiinţa 
kegyetlenül kihasznált. A hátrány 
csak nőtt, a szünet után pedig a 
megszokott összeállítás kapott le
hetőséget. Nem jött be ez a húzás 
sem ez alkalommal, sok kihagyott 
lehetőség, gyenge védekezés mel
lett a vendégek tízzel is vezettek. 
Vereség lett a vége.

Székelyudvarhely-kupa 
eredményei
1. nap: Székelyudvarhelyi KC 

– Tordai Potaissa 36–31 /az SZKC 
gólszerzői: Florea 8, Mihalcea 6, Tálas, 
Kuzmanoszki, Rusia 55, Ferenczi, 
Irakli, Johannson 22, Adomnicăi 1/, 
Bákói Ştiinţa – CSU Suceava 40–36.

2. nap: Székelyudvarhelyi KC 
– CSU Suceava 40–36 /az SZKC 
gólszerzői: Florea 9, Irakli 7, Mi
halcea 6, Adomnicăi, Tálas 55, 
Rusia 3, Kuzmanoszki, Johannson 
22 Komporály 1/, Tordai Potaissa 
– Bákói Ştiinţa 19–32.

3. nap: Tordai Potaissa – CSU 
Suceava 27–32, Székelyudvarhelyi 
KC – Bákói Ştiinţa 27–36 /az 
SZKC gólszerzői: Irakli 5, Or
bán L. Kuzmanoszki, Mihalcea 
44, Ferenczi 3, Tálas, Rusia 22, 
Komporály, Johannson, Câmpan 
11/.

A torna különdíjai: gólkirály: 
Acat rinei Florin (Suceava); leg jobb 
kapus: Shota Terzadze (Bákó); legjobb 
játékos: Ionuţ Rotaru (Bákó).

Értékelt Vlad Caba
A Székelyudvarhelykupát ér

tékelve, a Székelyudvarhelyi KC 
edzője, Vlad Caba elmondta, az 
mindenképp jó, hogy két mecs
cset úgy nyertek, hogy fordítani 
tudtak, viszont a gárda nagy vo
nalakban azt mutatta, mint az el
múlt idényben. „Voltak jó dolgok, 
de rosszak is a tornán. Ami az új 
játékosokat illeti, csupán Florea 
épült be a csapatba, a többiek még 
messze vannak. Iraklinak ezek vol
tak az első meccsei az együttesben, 
így nem kell messzemenő követ
keztetéseket megfogalmazni. A 
játék képe viszont 85 százalékban 
ugyanaz, mint amit már megszok
hattunk: ha van kapunk, akkor jön 
a gyors leindítás, illetve ha Rusia 
megtalálja a dobásait, akkor élünk. 
Amennyiben ezek nincsenek, ak
kor nem.” Jónak tartja, hogy volt 
hit a fiúkban, így hátrányból for
dítottak: „Szereztünk két győzel
met, amelyekből építkezhetünk. A 
Bákó ellen a második sorral kezd
tem, azért is, hogy játékjogot adjak 
nekik is, másodszor, ha hátrányba 
kerülünk, akkor gyakorolhatunk 
bajnokságbeli szituációt, hiszen 
ott is megeshet, hogy nagyarányú 
hátrányt kell ledolgoznunk. Ez 
most nem jött össze. Nincs sok 
idő, meg kell találnunk a pozití
vumokat, a hibákat pedig minél 
előbb ki kell javítanunk.”
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hirdetések

BáKó ELLEnáLHAtAtLAnUL játSzott A döntő MÉrKőzÉSEn

Második lett az SZKC

könnyedén játszották ki a bákóiak a hazai védelmet  fotó: darvas attila

Az új játékosoknak – Dies (10) és Pora (12) – idő kell a beépüléshez fotó: Csíki zsolt

SúLyoS VErESÉG nyitáSKÉnt

Bemutatkoztak a kosarasok


