
Nagyon idény eleji formát mu-
tatott a Székelyudvarhelyi KC 
játéka a Nemzeti Liga első já-
téknapján. Ennek ellenére hozta 
a kötelezőt a Bukaresti Steaua 
ellen. Sok csiszolásra nincs idő, 
hiszen két, sokkal nehezebbnek 
ígérkező találkozó következik.

Abajnoki ezüstérmes Szé kely
udvarhelyi KC férfikézi
labdacsapata nem igazán 

villogott a nagyon fiatal Steaua 
ellen a bajnokság nyitófordulójá
ban. Akadozott mind a támadás
beli, mind a védekezésbeli játéka, 
de így is vezettek az első félidő 
második felétől, a pihenőre pedig 
ötgólos előnnyel mehettek Vlad 
Caba tanítványai.

Ezen a találkozón Vlad Cabának 
három kapus és tíz mezőnyjátékos 
állott rendelkezésére, így nem sok 
taktikai újdonságot húzhatott meg. 
A fővárosiak pedig nem adták fel 
egy pillanatig sem a harcot, folya

matosan éltek a hazaiak hibáiból. 
A végjáték nagyon szoros volt, de 
aztán mégis hozta a két pontot az 
SZKC, ami ezen a meccsen a leg
fontosabb volt.

„Nagyon sok problémát kell 
megoldanunk, az időnk pedig na
gyon kevés. Nagyon úgy fest, hogy 
kaméleonarcot mutatunk, hol na
gyon jól, hol gyengén játszunk” 
– mondta a meccs után az SZKC 
trénere, Vlad Caba.

Nemzeti Liga, 1. forduló: Szé
kelyudvarhelyi KC – Bukaresti 
Steaua 28–26 /az SZKC gólszerzői: 
Tálas, Kuzmanoszki 77, Irakli 6, 
Orbán 5, Ferenczi 2, Mihalcea 1/.

A játéknap további eredményei: 
CS Caraş Severin – Bukaresti 
CSM 26–32, Dinamo Călăraşi – 
Tordai Potaisa 28–28, U Bucovina 
Suceava – Kolozsvári U 25–25, 
Temesvári Poli – CSM Ploieşti 24–
25, Konstancai HCM – Szatmár
németi CSM 38–23, Bákói Ştiinţa 
– Pandurii Târgu Jiu 33–30.
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Novák Ede világbajnok
Huszonnégy órás bowling-
maraton Csíkszeredában

Harmadik hely a Maros-kupán

a C4-es kategória időfutamán 
aranyérmet, a mezőnyversenyben 
pedig ezüstérmet szerzett Novák 
Károly Eduárd. A csíkszeredai ke-
rékpáros a 2009-es Bogognóban 
szerzett aranyérmét követően 
másodszor lett világbajnok.

Remekül sikerült Novák 
Ká roly Eduárd számára a 
dániai Roskildében ren

dezett mozgássérült és nemlátó 
kerékpárosok világbajnoksága: a 
csíkszeredai sportoló egy arany 
és egy ezüstéremmel térhet haza. 
Novák két számban indult a világ
bajnokságon, a C4es kategóriában 
az egyéni időfutamon és a mezőny

versenyen állt rajthoz, és mindkét 
számban érmet szerzett.

Pénteken a 30,6 kilométeres 
egyéni időfutamon remekül kezdett 
a csíkszeredai kerékpáros, a táv felé
nél már félperces előnye volt üldö
zőivel szemben, így a végére csupán 
az volt a kérdés, mekkora előnnyel 
nyeri meg Novák a számot. Végül 
egy perc 11 másodperccel tekert 
jobb időt Novák a cseh Jiri Jezeknél, 
a harmadik helyen szintén egy cseh, 
Jiri Bouska végzett több mint más
fél perces hátránnyal a csíkszeredai 
kerékpárossal szemben.

Tegnap délelőtt a 76,9 kilomé
teres mezőnyversenyt szervezték, 
melyet az olasz Michele Pittacolo 

nyert meg. Mögötte 54 másod
perccel érkezett egy tizenhárom 
kerekesből álló boly, akik azonos 
idővel értek célba. A bolyból 
Novák Ká roly Eduárdnak sike
rült a legjobban helyezkednie, 
a csíkszeredai kerékpáros végül 
Pittacolo mögött másodikként 
ért célba.

Novák Károly Eduárd még el
utazása előtt azt nyilatkozta, szeret
ne érmekkel hazatérni Dániából. 
„Az egyéni időfutamra készültem 
az idény során, az volt a fő célom, 
hogy ebben a számban nyerjek. 
Már a táv első felén éreztem, hogy 
nyerhetek, és örülök, hogy eredmé
nyem is igazolja, teljesen felkészül
ten kezdtem meg a világbajnoksá
got” – nyilatkozta az időfutam után 
a csíkszeredai kerékpáros. Tegnapi 
világbajnoki ezüstérme is remek 
eredménynek számít, hiszen a me
zőnyverseny inkább azon sportolók 
számára kedvez, akiknek akadnak 
segítői. „Örülök a második helynek 
is, hiszen a körülményeket tekint
ve rosszabbul is elsülhetett volna. 
Egyedüli romániai kerékpárosként 
nem volt segítőm, míg más orszá
gokból legalább 45 kerékpáros 
vett részt a futamon, így csapatban 
is segítették egymást az ellenfeleim. 
Az okos versenyzésnek tudható be 
az ezüstérmem” – mondta tegnap 
Novák.

A kézdivásárhelyi Oláh Attila a 
C2es kategóriában az időfutamon 
a 17., a mezőnyversenyben a 13. 
helyen végzett. Ungureanu Dorel 
a H2es kategóriában (kézibicikli) 
az időfutamon a 23., a mezőny
versenyben a 24. lett, míg a Bereci 
Jenővel tandemben versenyző 
székelyudvarhelyi Butu Arnold 
Csaba a nemlátók (B kategória) 
egyéni időfutamában a 25., a me
zőnyversenyben pedig a 33. helyen 
végzett.

A Csíkszeredai Hargita Gyöngye 
KK férfi-kosárlabdacsapata a hét 
végén két mérkőzést játszott a 
Maros-kupán. Körmend ellen a 
második félidőben, míg vásár-
hely ellen az utolsó másodperc-
ben bukta el a találkozót a csíki 
alakulat. Az Asesoft elleni mér-
kőzést nem rendezték meg.

Három mérkőzést kellett vol
na játsszon a Csíkszeredai 
Hargita Gyöngye KK férfi

kosárlabdacsapata Marosvásárhelyen 
a Maroskupán, ám végül csak ket
tőt játszott. Az utolsó, CSU Asesoft 
Ploieşti elleni mérkőzést nem ren
dezték meg, mivel a ploieştii gárda 
Piteştire kellett utazzon egy tornára, 
így az összecsapást a KK nyerte 20:0 
arányban. A másik két mérkőzést vi
szont Lászlófy Botond tanítványai 
elbukták, ismételten a végjáték szállí
totta a kudarcot.

Körmend ellen 20 percig veze
tett a csíki alakulat, ám a második 

félidőben a magyar bronzérmes 
megfordította a találkozó alakulá
sát, főleg tripla dobásokkal, és 10 
pontos győzelmet aratott.

A Maroskupa második napján 
a Csíkszeredai KK a vendéglátókkal 
mérte össze tudását. Alig pár nappal 
korábban a két csapat Csíkszeredá
ban találkozott, akkor Déri Csaba 
tanítványai mindkét összecsapást, ha 
nehezen is, de behúzták. A forgató
könyv hasonló volt, mint az első csíki 
összecsapáson. A Lászlófy Botond 
edzette csíkiak a találkozó folyamán 
az első negyedet leszámítva szinte 
végig vezettek. A döntés ezúttal is az 
utolsó másodpercekre maradt. Két 
ponttal mentek a vendégek, amikor 
a végső dudaszó pillanatában Dumit
rescu triplája célba talált, és ezzel egy
pontos hazai győzelem született. A 
helyszíni beszámolók szerint az egy
pontos hazai sikerhez a játékvezetők 
is komolyan közreműködtek.A tor
nát végül a házigazdák húzták be. 
A Csíkszeredai KK a harmadik he

lyen végzett, mivel az Asesoft nem 
jelent meg az utolsó összecsapáson.

Maros-kupa eredményei
1. nap: MJUSFortress Kör

mend – Csíkszeredai Hargita 
Gyöngye KK 84:74 (16:12, 14:12, 
21:29, 23:31) /csíki pontszerzők: 
Tucker 26 (3 x 3), Levine 16 (2 x 
3), Erceg 15 (1 x 3), Samoilă 5 (1 
x 3), Dies 3, Jakab 3, Pora 2, Roșu 
2, Long 2/; Marosvásárhelyi KK – 
CSU Asesoft Ploieşti 90:98.

2. nap: Körmend – Asesoft 
Ploiești 93:87; Marosvásárhelyi KK 
– Csíkszeredai KK 95:94 (23:19, 
20:29, 29:31, 23:15) /csíki pontszer
zők: Tucker 29 (3 x 3), Erceg 19 (3 
x 3), Long 15 (2 x 3), Filovici 9 (3 x 
3), Dies 8, Levine 7 (1 x 3), Samoilă 
7 (1 x 3)/.

3. nap: Marosvásárhelyi KK – 
Körmend 73:72.

A torna végeredménye: 1. Ma
rosvásárhelyi KK, 2. Körmend, 3. 
Csíkszeredai KK, 4. Asesoft.

Novák Károly Eduárd pénteken világbajnoki aranyat, vasárnap ezüstérmet szerzett

Akadozott a hazaiak támadása, de így is meglett a két pont fotó: balázs attila

az országban először Csíkszere-
dában szerveztek 24 órán át tartó 
bowlingmaratont, a szombaton 12 
órakor kezdődött viadalra húszan 
neveztek. Sokan voltak főleg nap-
közben, akik kíváncsiak voltak az 
eseményre, szurkolótábor is szép 
számban összeverődött.

Egy fontos szabály volt a szom
bat déltől vasárnap délig tartó 
huszonnégy órás maratonon: 

ki kell bírni bowlingozással mind a 24 
órát, a verseny végeztével a végső sor
rend a legmagasabb átlagból adódott. 
Minden hat óra után, amíg a pályákat 
újraolajozták, negyedórás szünet kö
vetkezett mindenkinek. Az első 12 
óra viszonylag minden versenyzőnek 
gördülékenyen telt. Azonban a hajna
li órákban már több versenyzőn erőt 
vett a fáradtság, kifáradtak a karok, 
sérültek az ujjhegyek. A tegnap reggel 
6 órakor következő pihenő mentő
öv volt, hiszen mindenki felfrissült, 
átöltözött, majd a reggeli kávé után 
ismét egy energikusabb utolsó szakasz 
következett szenzációs strikeokkal, 

sparekkel tarkítva. A versenyt 19en 
fejezték be, ami nagy teljesítmény, hi
szen jelentős fizikai és szellemi állóké
pességet igényelt a versenyzőktől.

A végső sorrend: 1. Hegedüs Ti
bor és Gábor Csaba, 2. Ioance Valen
tin, 3. Bodor Áron, 4. Tankó Imre, 
5. Bonifert Gábor, 6. Bene Lajos, 7. 
Oltean Corina, 8. Málnási Adrian. 
Különdíjat kapott a legidősebb ver
senyző, Nan Aurel (74 éves).

Mivel igencsak kiemelkedő tel
jesítmény volt a bowlingmaraton, 
ezért a díjazásra nem került ver
senyzőket is meg kell említenünk, 
akik végigjátszották a 24 órát 
(nem rangsor szerint): Nan Brigit
ta, Molnár Attila, Demeter Jolán, 
Sârbu Sorin, Karda Gyárfás, Szőcs 
Barna, Nagy Attila, PuskásNagy 
Adél, Tankó Imre, Györke Ferenc. 
A szervező 300 Bowling Club meg
köszöni a nagyszerű támogatást az 
Ursusnak, a médiapartnereknek, 
alkalmazottjainak a kitartó, gondos 
munkájukat és nem utolsósorban a 
lelkes résztvevők, barátok nevezését, 
kitartását.

Az SzKC TérdrE KéNySzEríTETTE A STEAuáT

Győzelemmel indítottak


