
Egygólos vereséget szenvedett 
a Székelyudvarhelyi KC fér fi-
kézilabdacsapata a román baj-
nokság 2. fordulójában Re si ca-
bányán a Krassó-Szörény együt-
tesétől. Vlad Caba tanítványai 
tudásuk alatt teljesítettek.

Már a román bajnokság  
második fordulójában  
rangadó várt a Székely

udvarhelyi KC férficsapatára. Az el
lenfél a tavaly a megszűnés szélére sod
ródó, de megmentett és átkeresztelt 
CS KrassóSzörény (Resicabánya) 
volt. A Vlad Caba által irányított ud
varhelyi gárda már az első percektől 
kezdve hátrányban volt, a meccs ele
jén mind a védekezés, mind pedig a 
támadás akadozott. Bârză beállásával 
csak azt tudták elérni, hogy ne nö
vekedjen a hátrányuk olyan szinten, 
hogy behozhatatlan legyen.

A pihenőt követően valame
lyest összeállt az SZKC védekezé
se, viszont támadásban továbbra 
is nagyon sterilek voltak. A vég
játékban megvolt a lehetőségük 
az egyenlítésre, de nem éltek vele. 
Igazából Bârză és Johannson já
tékán kívül nem lehet kiemelni 
senkit sem.

Vasárnap javíthat az SZKC, 
hiszen 11 órától már a 3. forduló 
mérkőzését játsszák hazai pályán 
a Bukaresti CSM ellen.

Eredmény
CS Caraş Severin – Székely

udvarhelyi KC 25–24 (13–10)
Az SZKC gólszerzői: Rusia 

6, Johannson 5, Mihalcea 4, 

Tálas, Orbán 33, Ferenczi 2, 
Kuzmanoszki 1.

A forduló további eredmé
nyei: Bukaresti CSM – Szat
márnémeti CSM 27–32, CSM 
Ploieşti – Konstancai HCM 

24–36, Pandurii Târgu Jiu – Te
mesvári Poli 25–21, Kolozsvári 
U – Bákói Ştiinţa 31–37, Tordai 
Potaisa – Bucovina Suceava 25–
28, Bukaresti Steaua – Brassói 
Dinamo 20–26.

Támadásban nem remekelt az SZKC, vereség lett a vége fotó: balázs attila
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Szombaton rendezik az EHF-kupa-meccseket

A Székelyudvarhelyi KC és az osztrák Fivers vezetősége megegye
zett a mérkőzések időpontjaiban. Az EHFkupa második körének 
találkozóit szombaton játsszák az együttesek, az első összecsapást 
Bécsben, a visszavágót pedig a sportcsarnokban rendezik. A Fivers 
együttese október 8án, szombaton helyi idő szerint 19 óra 30 
perctől (itteni 20.30) tűzte műsorra az összecsapást. A visszavágót 
egy hétre rá a székelyudvarhelyi sportcsarnokban játsszák 18 órai 
kezdettel.

A Fan Club kirándulást szervez október 7–9. között a bécsi 
mérkőzésre. Jelentkezni és érdeklődni a 0744–902304es telefon
számon. Határidő szeptember 16., péntek 16 óra.

Sport
Támadásban akadozoTT az udVarhelyi gépezeT

Rossz játékkal 
rangadót veszített az SZKC

ÖttuSa

Újabb  
magyar arany

Aranyérmet nyert a Maro
si Ádám, Kasza Róbert, 
Tibolya Péter összeállítású 

csapat a férfiak szerdai váltóver
senyében a moszkvai öttusavilág
bajnokságon. Az idei, angliai Eu
rópabajnokság után tehát ismét 
a dobogó legfelső fokára állhatott 
fel a férfiváltó – csak annyi a kü
lönbség, hogy az Ebn Demeter 
Bence szerepelt Tibolya helyett. 
Két első, három második és egy 
harmadik helyezéssel a magyarok 
szerepeltek a legeredményesebben 
a moszkvai olimpiai kvalifikációs 
öttusavilágbajnokságon. Győzött 
a Kovács Sarolta, Gyenesei Leila, 
Tóth Adrienn alkotta női váltó, 
valamint a Marosi Ádám, Kasza 
Róbert, Tibolya Péter összeállítású 
férfistaféta. Második lett a Kovács, 
Gyenesei, Tóth hármas a hagyo
mányos versenyben, illetve Kovács 
egyéniben, továbbá a Kasza, Maro
si, Demeter Bence trió, ugyancsak 
a hagyományos küzdelemben. A 
dobogó harmadik fokára állhatott 
fel Marosi Ádám egyéniben.


