
Két előkészületi mérkőzést játszott 
a Csíkszeredai Hargita Gyöngye KK 
férfi-kosárlabdacsapata a hétvé-
gén a Marosvásárhelyi KK együt-
tese ellen hazai környezetben. A 
csíkiak egy jó és egy kevésbé si-
került mérkőzésen vannak túl.

Lászlófy Botond legénysége két 
ellentétes mérkőzést játszott 
a Marosvásárhelyi KK ellen 

a hétvégén. Az első összecsapáson a 
csíkiak a második negyedben szár-
nyaltak, remek védekezést és táma-
dásokat bemutatva 13 pontos előnyt 
hoztak össze a félidőre. Innen kezdve 
viszont a vendégek kapaszkodtak. 
A vásárhelyiek csillaga a volt steauás 

Stănescu remek labdákat osztogatott, 
és másfél perccel a vége előtt a Déri 
Csaba vezette vásárhelyiek egyenlí-
tettek. A folytatásban fej fej mellett 
haladtak a csapatok, de pár másod-
perccel a találkozó vége előtt a vendé-
gek megszerezték a győzelmet.

A szombati második összecsapás 
már nem hozott ilyen kiegyensú-
lyozott mérkőzést. A hazaiak csak 5 
percig bírtak lépést tartani, a folyta-
tásban pedig Déri Csaba legénysége 
fokozatosan lépett meg. Félidőre 16 
pont volt a különbség, de volt 18 is 
közte. A második félidő már jóval ki-
egyenlítettebb csatát hozott, amely-
ben a harmadik negyedet a vendégek, 
míg az utolsó felvonást a csíkiak nyer-

ték egy ponttal, de a végén így is 16 
pont volt a különbség a vásárhelyiek 
javára.

Lászlófy Botond, a csíkiak tré-
nere a második mérkőzésen az eddig 
szóhoz nem jutó Lokodinak és Vi-
tának is játéklehetőséget adott, míg 
a Craiovától érkezett Filovici sérülés 
miatt nem léphetett pályára egyik 
meccsen sem.

A Csíkszeredai KK legközelebb 
holnap 18 órától játszik a Medgyesi 
Gaz Metannal hazai környezetben, 
míg csütörtökön és pénteken a Ma-
ros-kupán játszik, ahol a Körmend-
del és a Marosvásárhelyi KK-val mér-
kőzik meg.

Eredmények
Csíkszeredai Hargita Gyöngye 

KK – Marosvásárhelyi KK 80:81 
(13:17, 33:16, 17:25, 17:23). Pont-
szerzők: Erceg 25 (5x3), Dies 12, 
Tucker 11 (1x3), Levine 9, Long 
8 (1x3), Jakab 7, Samuilă 5 (1x3), 
Pora 3 (1x3), illetve Watson 27 
(2x3), Stănescu 22 (2x3), Dumitru 
9 (3x3), Lăpuşte 9, Tudor 7, Paliciuc 
5, Uros 2.

Csíkszeredai Hargita Gyöngye 
KK – Marosvásárhelyi KK 71:87 
(9:22, 25:28, 16:17, 21:20. Pont-
szerzők: Levine 14, Erceg 12 (3x3), 
Tucker 12 (2x3), Long 10 (1x3), Roşu 
10 (2x3), Pora 5, Samuilă 3, Dies 3, 
Jakab 2, illetve Watson 22 (2x3), Tu-
dor 17 (2x3), Stănescu 13, Cooley 10 
(1x3), Paliciuc 8, Dumitru 7, Lăpuşte 
6, Baczó 2, Borşa 2.
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hirdetés

Nagyszerű játékot mutatva a 
Szé kelyudvarhelyi KC férfi-kézi-
labdacsapata hetesekkel bukta 
el a román Szuperkupát Kon stan-
cán a házigazdák ellen. Ebből a 
meccsből lehet építkezni az új 
idényre.

Első alkalommal rendezték 
meg a férfikézilabda Szuper-
kupát, amelyre a múlt idény 

első négy helyezettje – Konstancai 
HSCM, Székelyudvarhelyi KC, 
Su ceava, Krassó-Szörény – kapott 
meghívást. A tornát a bajnoki cím-
védő Konstanca otthonában ren-
dezték. A Vlad Caba edzette ud-
varhelyi fiúk Suceavával mérkőztek 
meg az elődöntőben, míg a házigaz-
dák a Krassó-Szörénnyel.

A második 30 perc döntött
Gyengébb első félidőt követő-

en összekapta magát a Székely ud-
varhelyi KC a pihenőt követően 
a Konstancán rendezett Szuper-
kupa-elődöntőn. A CSU Suceava 
a második játékrészben majd ne-
gyedóráig nem tudta bevenni 
az udvarhelyi kaput. Pár percig 
jól kezdte a mérkőzést a CSU 
Suceava ellen az SZKC péntek 
este a konstancai sportcsarnok-
ban. Ahogy már a felkészülési tor-
nán is észlelhető volt, visszaesett 
a Székelyudvarhelyi KC játéka 

mind védekezésben, mind pedig 
támadásban, az ellenlábas pedig 
rendre betalált, így előnnyel me-
hettek a pihenőre. A második 
játékrészt pompásan indította az 
SZKC, tizenhárom percig gólt 
sem kapott, a négygólos hátrányt 
pedig ledolgozta, sőt a 43. perc-
ben már vezettek is. Innen kezdve 

pedig nem adták ki már kezükből 
a meccset, néggyel is elhúztak, a 
vége kettő lett, ami azt jelentette, 
hogy bejutottak a döntőbe, ahol a 
Konstancával találkoztak.

A szerencse túloldalt volt
Nagyszerű játékkal a végjáté-

kig sakkban tartották a házigaz-

da, bajnoki címvédő Konstancai 
HCM-et a Szuperkupa döntőjé-
ben a Székelyudvarhelyi KC. Az 
udvarhelyi csapat drámai küz-
delemben veszítette el a trófeát, 
de összességében sokat nyert a 
tornán. Jól indította az összecsa-
pást a Székelyudvarhelyi KC, a 
román válogatottal megegyező 

Konstancai HCM ellen. A férfi-
kézilabda Szuperkupa fináléjában 
jó védekezéssel, megfelelő kapus-
teljesítményekkel rendre leindí-
tották a házigazdákat, mindvégig 
előnyben voltak. A tengerpartiak 
végig csak szaladtak az eredményt 
követően. A második félidőben 
sem adták lennebb, igaz, hogy 
nagy volt a nyomás a fiúkon, 
de nagy szívvel, hatalmas lélek-
kel csak a döntetlenig jutottak a 
konstancaiak. Egyetlenegyszer, a 
végjátékban vették át a vezetést, 
Rusia viszont egyenlíteni tudott. 
A Szuperkupa sorsát végül a hete-
sek döntötték el, ahol a szerencse 
a hazaiak mellé állt.

Az SZKC eredményei
Elődöntő: Székelyudvarhelyi 

KC – CSU Suceava 28–26 /az 
SZKC gólszerzői: Kuzmanoszki 8, 
Mihalcea, Tálas 5-5, Ferenczi 4, 
Rusia 3, Johannson 2, Irakli 1/.

Döntő: Konstancai HCM – 
Székelyudvarhelyi KC 34–34 – he-
tesekkel 37–34 /az SZKC gólszer-
zői: Irakli 8, Rusia 6, Johannson 5, 
Kuzmanoszki 4, Mihalcea, Ferenczi, 
Orbán, Florea, Adomnicăi 2-2, Tá-
las 1/.

A torna különdíjai: leg jobb já-
tékos: Andrei Mihalcea (SZKC); 
gólkirály: Goran Kuzmanoszki 
(SZKC).

KoNStANCáN MArAdt A SZupErKupA

Hetesekkel bukta el a döntőt az SZKC

A székelyudvarhelyi KC csapata a szuperkupán elért trófeával fotó: szKC.ro

tucker próbál meg érvényesülni fotó: CsíKi zsolt

Felemás játék Marosvásárhely ellen


