
Elkezdődik a román férfi-kosár-
labdabajnokság is hétfőn a Ro-
mánia-kupa nyolcaddöntőivel. 
A Csíkszeredai Hargita Gyön-
gye KK felkészülve várja a sze-
zonkezdést.
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Hat meccs, ugyanennyi ve-
reség az előkészületi mér-
kőzések mérlege a Csík-

szeredai Hargita Gyöngye KK fér-
fi-kosárlabdacsapatának. Lászlófy 
Botond vezetőedző viszont nem 
esett kétségbe attól a tudattól, hogy 
minden felkészülési mérkőzést elve-
szítette a csapat. „A mérkőzéseket 
tekintve mind olyan csapatokkal 
játszottunk, akik bajnokesélyesek 
az új idényben. Párhuzamba ál-
lítva a múlt idény felkészülésével, 
nyugodtan kijelenthetjük, hogy 
előrébb tartunk, mint akkor. A Ko-
lozsvár elleni meccset leszámítva 
meg vagyok elégedve a látottakkal. 
Képesek vagyunk 40 percig játsza-
ni. Meglepetésekre leszünk képesek 
az új idényben. Annak ellenére, 
hogy morál szempontjából talán 
rossz volt erős ellenfelekkel játszani, 
elmondhatom, hogy a csapat egy-
séges lett mind pályán, mind azon 
kívül. Továbbá fontos, hogy a jó 
együttesektől sokat lehet tanulni, 
hiszen olyan tempót diktálnak és 
úgy játszanak, amelyekből lehet kö-
vetkeztetéseket levonni. Ezt a szem-
pontot fontosabbnak tartottuk az 
ellenfélválasztásnál. Külön öröm 
volt, hogy Körmend és Vásárhely 
elleni mérkőzéseinken közel vol-
tunk ellenfeleinkhez, sőt utóbbit 
meg is kellett volna nyerjük, ha a já-
tékvezetők betartják a szabályokat. 
Jobb a keretünk, mint volt tavaly. 
Ezúttal nem a mennyiséget, hanem 
a minőséget vettük figyelembe” – 
nyilatkozta Lászlófy.

Az új játékosokra kitérve a tré-
ner megjegyezte, hogy Ercegnek és 

Diesnek nem jelentet gondot a csa-
patba való beilleszkedés, hiszen előb-
bi európai, míg utóbbi már évek óta 
az „öreg kontinensen” játszik. „Long 
később zökkent bele a ritmusba, ne-
hezítette a sorsát egy kisebb sérülés is, 
de most rendben van. Filovici sajnos 
sérült volt és Vásárhely ellen újból 
megsérült a bokája. A kupamecs-
csen nem tudjuk használni, de remé-
lem, a bajnokság kezdetéig felépül. 
Hasznos, agresszív játékos. Jakab 
Krisztián a válogatottból visszatérve 
fizikálisan le volt maradva, de most 
már ő is felzárkózott. Pora egy jó ké-
pességű játékos, csak sajnos korábbi 
csapataiban keveset volt használva, 
és most nagyon bizonyítani akar, 
amikor a pályára lép, és ebből szü-
letnek hibák. Ha sikerül leküzdenie 
a »most-azonnal-mindent akarok« 
attitűdöt, akkor hasznos tagja lesz a 
csapatnak.”

A bajnokság többi csapatának 
elemzésébe Lászlófy nem akart bele-
menni, hisz mint megjegyezte, nem 
látta azokat játszani. De egy dolog 
biztos, minden csapat irgalmatlanul 
bevásárolt, a Iaşi kivételével. Így jelen 
körülmények között lehetetlen erő-
viszonyokat felállítani.

Várad kellemetlen
ellenfél
Amint arról a tegnapi lapszá-

munkban is beszámoltunk, a Csík-
szeredai KK hétfőn, szeptember 
19-én, 18.30-tól a Nagyváradi 
CSM-t fogadja a Románia-kupa 
nyolcaddöntőjének első mérkőzé-
sén. A találkozót premierként pedig 
élőben közvetíti a Digi Sport. Pre-
mier, hiszen kosárlabda-mérkőzést 
még Csíkszeredából egy országos 
csatorna sem közvetített. Amint azt 
a vezetőedző elmondta, nem szeret-
né ugyanazt átélni, mint a legutóbbi 
tévés meccsen Târgu Jiuban, amikor 
a fiúk megilletődötten játszottak, és 
csúfos vereséget szenvedtek. A váradi 
csapatról a tréner megjegyezte, hogy 

nagyon kellemetlen és összeszokott 
ellenfél. „Magas szerkezetű, erősza-
kos csapat. Vannak jó és rossz olda-
laik, utóbbit szeretnénk kihasználni. 
Pesics, Markovics és Franklin érke-
zett hozzájuk, utóbbi viszont lesé-
rült. A többiek mind maradtak.” A 
kupameccsel kapcsolatos tudnivaló, 
hogy a mérkőzésekre – a bajnokik-
kal ellentétben – csak 4 légióst lehet 
nevezni, így a Erceg–Dies–Long–
Tucker–Levine ötösből valamelyik 
nem fog játszani.

Alakulóban 
a mazsorettcsapat
Több újdonsággal szolgáltatott 

a tréner. Mint mondta, alakulóban 
van egy mazsorettcsoport is, akik 
a kosárlabda-mérkőzések szünete-
iben fokozzák majd a hangulatot. 
Fejlesztés alatt áll a csapat hon-
lapja is, amit a www.csikikosar.ro/
test címen lehet elérni. Továbbá az 
idény folyamán több, a kosárlabda 
népszerűsítésére irányuló kezde-
ményezés is lesz, amelyek majd a 
rádiókban lesznek hallhatók, de 
lesznek szurkolói vetélkedők és 
egyéb érdekességek is.

Egy kis statisztika
A Csíkszeredai KK a felkészü-

lés során hat összecsapást játszott. 
Mindegyiket elveszítette, de mind 
szoros csatában. A hat mérkőzés 
alapján az új légiós Dino Erceg 
tűnik a legkiegyensúlyozottabb-
nak, ami a mérkőzésenként meg-
szerzett pontokat illeti. A horvát 
összesen 107 pontot szerzett, ame-
lyek közül 14 tripla volt. Tucker 
110 pontot szerzett, de ő a utolsó 
három meccsen tarolt. A csapat-
ból csak Vita és Lokodi nem szer-
zett pontot, igaz, ők alig pár perc 
lehetőséget kaptak, míg Filovici 
csak egy meccsen játszott. Érdekes 
tény az, hogy a múlt idény legjobb 
lepattanót begyűjtő csapatát a 
Medgyest, ha eredményben nem 
is, a játék ezen mutatójában felül-
múlta a csapat.

Az előkészületi meccsek ered-
ményei: 1. meccs: Csíkszeredai 
Hargita Gyöngye KK – Kolozsvári 
U–Mobitelco 74:103 (11:26, 18:25, 
21:33, 24:19); 2. meccs: Csíkszere-
dai Hargita Gyöngye KK – Maros-
vásárhelyi KK 80:81 (13:17, 33:16, 
17:25, 17:23); 3. meccs: Csíkszere-
dai Hargita Gyöngye KK – Maros-
vásárhelyi KK 71:87 (9:22, 25:28, 
16:17, 21:20); 4. meccs: Csíksze-
redai KK – Medgyesi Gaz Metan 
95:99 (22:28, 23:23, 26:34, 24:14); 
5. meccs (Maros-kupa, Marosvásár-
hely): MJUS–Fortress Körmend – 
Csíkszeredai Hargita Gyöngye KK 
84:74 (12:16, 12:14, 29:21, 31:23); 
6. meccs (Maros-kupa, Marosvásár-
hely): Marosvásárhelyi KK – Csík-
szeredai KK 95:94 (23:19, 20:29, 
29:31, 23:15).

A hat mérkőzés pontszerzői: 
Tucker 110 (11 tripla), Erceg 107 
(14), Long 85 (10), Levine 66 (4), 
Dies 42, Samuilă 22 (2), Pora 18 (1), 
Jakab 16, Roşu 14 (2), Filovici 9 (3).
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Long (6) próbálja a játékszert a kosárba juttatni Fotó: csíki zsolt
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Románia-kupával indul 
a kosárfieszta

Döntetlen Barcelonában

Csupán egy döntetlent 
tudott játszani hazai pá-
lyán a labdarúgó Bajno-

kok Ligája címvédője a sorozat 
2011–2012-es idényének nyitó 
rangadóján az olasz AC Milan 
ellen. A vendégek már az első ak-
cióból megszerezték a vezetést, 
amit a katalánok a második fél-
időre a maguk javára fordítottak. 
Az utolsó percben jött viszont a 
csattanó. Egy szögletet követően 
Silva fejese utat talált Valdes ka-
pujába. A vége 2–2 lett.

A nap nagy meglepetését vi-
szont a ciprusi APOEL okozta, 
akik egygólos győzelmet arattak a 
Szentpétervári Zenit ellen. A Va-
lencia viszont csak egy ponttal távo-
zott Genkből, ahol a magyar kapus, 
Köteles minden kísérletet hárítani 
tudott, és a mérkőzés hőse volt.

A Chelsea, a Porto és a Mar-
seille sikerrel vette az első aka-
dályt, és begyűjtötték a három 
pontot.

Eredmények, 1. forduló: E cso-
port: Chelsea – Bayer Leverkusen 
2–0 /David Luiz (67.), Mata 
(93.)/; Genk – Valencia 0–0; 
F csoport: Olympiakosz Pireusz 
– Olympique Marseille 0–1 /
Fanni (Marseille, 91.)/, Borussia 
Dortmund – Arsenal 1–1 /Pe-
risic (88.), illetve Van Persie 
(42.)/; G csoport: Porto – Sahtar 
Doneck 2–1 /Hulk (28.), Kléber 
(51.), illetve Luiz Adriano (12.)/, 
APOEL – Zenit 2–1 /Manduca 
(73.), Aílton (75.), illetve Zirjanov 
(63.)/; H csoport: Barcelona – AC 
Milan 2–2 /Pedro (36.), Villa 
(50.), illetve Pato (1.), Thiago Silva 
(92.)/, Viktoria Plzen – BATE 
Boriszov 1–1 /Bakos (45+1.), il-
letve Bressan (69.)/.

Európa liga
Ma 24 mérkőzéssel megkez-

dődnek a labdarúgó Európa Liga 
csoportküzdelmei. Pályára lép a 
három román érdekeltségű csapat 
is. A Steaua hazai pályán fogadja 
a német Schalke 04-et, míg a Ra-
pid és a Vaslui idegenben kezd. 
Előbbi az izraeli Hapoel Tel-Aviv, 
míg utóbbi az SS Lazio otthoná-
ban. A Steaua az előzetes tervek-
kel ellentétben nem az újonnan 
épült Naţional Arenában fogadja 
ellenfelét, hanem a Kolozsvári 
CFR Gépész utcai stadionjában. 
Az A–F csoportok mérkőzései 20 
órától, míg a G–L csoportok ta-
lálkozó 22 órától kezdődnek.

Csoportbeosztás: A csoport: 
Shamrock Rovers – Rubin Kazany, 
PAOK – Tottenham Hotspur; B 
csoport: Hannover 96 – Standard 
Liege, FC Köbenhavn – Vorszkla; 
C csoport: Hapoel Tel-Aviv – Bu-
karesti Rapid (Pro TV), PSV 
Eindhoven – Legia Warszawa; 
D csoport: FC Zürich – Sporting 
Lisszabon, SS Lazio – FC Vaslui 
(Dolce Sport, Sport.ro); E cso-
port: Dinamo Kijev – Stoke City, 
Besiktas – Maccabi Tel-Aviv; F cso-
port: Paris Saint-Germain – Salz-
burg, Pozsonyi Slovan – Athletic 
Bilbao; G csoport: AZ Alkmaar – 
Malmö, Bécsi Austria – Metaliszt 
Harkiv; H csoport: FC Bruges 
– NK Maribor, Birmingham 
City – Braga; I csoport: Udinese – 
Rennes, Atlético Madrid – Celtic 
Glasgow, J csoport: Maccabi Haifa 
– AEK Larnaca, Bukaresti Steaua 
– Schalke 04 (Pro TV); K csoport: 
Wisla Krakkó – Odense, Fulham 
– Twente; L csoport: Sturm Graz – 
Lokomotiv Moszkva, Anderlecht 
– AEK Athén (Story TV).

Kolozsvárra utaznak 
a lányok

Alig pár nappal a bajnok-
ság kezdete előtt, kedd 
este tette nyilvánossá a 

Román Kézilabda-szövetség az 
U18-as lány-utánpótlásbajnok-
ság csoportbeosztását. Ez alap-
ján kiderült, hatalmas meglepe-
tésre, hogy a Csíkszeredai VSK 
utánpótlás-együttesét, nem a 
Székelyudvarhelyi ISK-val azo-
nos csoportba sorolták, hanem 
a központi régiót felölelő csapa-
tokkal megtűzdelt csoportba. 
A csíki csapat helyenként közel 
350 kilométereket kell majd 
utazzon egy-egy mérkőzésre. A 
Székelyudvarhelyi ISK ebből a 
szempontból jól járt, hiszen ők 
legmesszebb csak Medgyesig kell 
majd utazzanak. Mint utólag a 
csíki csapat edzői megtudták, 
a VSK-t előzőleg a számukra 
megfelelő csoportba sorolták 
be, Ludas helyére. Utóbbiak vi-
szont kérték, hogy tegyék át az 
udvarhelyiekkel azonos csoport-
ba. A szövetség pedig meg is tet-
te a csíkiak minden tiltakozása 
ellenére.

Az elmúlt évhez képest a cso-
portok száma megmaradt, ám ez-
úttal jóval több együttes nevezett 
a hat csoportba. Az ok egyszerű: 
míg  múlt idényben a szövetség 
csak 4 korosztályon aluli játékost 
engedett játszatni, addig most 
már hatot lehet nevezni egy ösz-
szecsapásra.

A hétvégén rajtoló bajnok-
ság első fordulójában, vasárnap a 
Székelyudvarhelyi ISK Ludasra, 
míg a Csíkszeredai VSK Kolozs-
várra látogat. Mindkét együttes 
13 órától lép pályára.

Íme a csoportbeosztások:  
I csoport: Brassói Junior, Brassói 
Corona ACS, Brassói Dinamó ISK, 
Fogarasi ISK, Medgyesi ISK, Lu-
das, Segesvári ISK, Kézdivásárhely 
és Székelyudvarhelyi ISK; F csoport: 
Nagybányai Extrem ISK, Nagy-
bányai ISK II., Besztercei LPS, 
Marosvásárhelyi LPS, Zilahi 
LPS, Szászsebesi LPS, Kolozsvári 
Jövő ISK és Csíkszeredai VSK.

A további korosztályok cso-
portbeosztását viszont még nem 
tette közzé a szakszövetség.


