
Főképp a második félidőbeli játé-
kának köszönhetően nem kellett 
idegeskednie az utolsó percek-
ben a Székelyudvarhelyi KC férfi-
kézilabdacsapatának a Bukaresti 
CSM ellen a bajnokság harmadik 
fordulójában. Sokat javult a csa-
patjátékuk az előző fordulóhoz 
képest, Varó védéseit, Irakli gól-
erősségét lehet kiemelni.

Kellemetlen ellenfél érkezett 
Székelyudvarhelyre tegnap, 
hiszen a nyitófordulóban a 

Bukaresti CSM legyőzte a CS Caraş 
Severint. Azt a csapatot, akiktől a 
Székelyudvarhelyi KC vereséget szen
vedett a hétközi játéknapon. Az első 
félidőben fejfej mellett haladt a két 
ellenlábas, többnyire a hazaiak ve
zettek, de a pihenőre döntetlennel 
mentek az együttesek.

A folytatásban viszont feljavult 
az SZKC védekezése, sokkal olajo
zottabban mentek a támadások is. 

Varó a kapuban bravúrosan védett, 
és bár ekkor is követtek el hibákat 
a befejezésnél, fokozatosan elhúz
tak, a végjátékra pedig nem volt 
kérdés, hogy kié lesz a két pont.

Vlad Caba a meccset értékelve 
elmondta: „Sokkal jobbak voltunk, 
mint az elmúlt játéknapon, most 
már 80 százalékban kijavítottuk a 
hibáinkat. Jó védekezéssel, a két há
lóőr remekléseivel, illetve Irakli jó 
játékának köszönhetően nyertünk. 
Csapat képét mutattuk, jó ellenfelet 
győztünk le, ez morálisan is nagyon 
sokat számít a folytatásban. Úgy vé
lem, bárki jön ezután Udvarhelyre, 
a második eséllyel indul”.

Eredmény: Székelyudvarhelyi 
KC – Bukaresti CSM 26–21 
(12–12) /az SZKC gólszerzői: 
Irakli 7, Mihalcea 5, Tálas, Rusia, 
Ferenczi 33, Adomnicăi, Orbán 
22, Komporály 1/.

A forduló további eredmé-
nyei: Dinamo Călăraşi – CS Caraş 

Severin 33–28, Universitatea Su
ceava – Bukaresti Steaua 30–23, 
Bákói Ştiinţa – Tordai Potaissa 
31–26, Temesvári Poli – Kolozs
vári U 26–25, Konstancai HCM 
– Pandurii Târgu Jiu 42–31, Szat
márnémeti VSK – CSM Ploieşti 
22–22.

Kosárbérlet 
váltható

A Csíkszeredai Hargita Gyön
gye Kosárlabda Klub meg
hirdette bérletárait a 2011–

2012es idényre. Az érdeklődők 
szeptember 31ig vásárolhatják meg 
a bérleteket, amelyek tartalmazzák 
a csapat csíkszeredai kupa, bajnok
ságban való mérkőzések, barátságos 
találkozókon való részvételt (kb. 22
25 mérkőzés).

Bérletek: felnőttbérlet (25 év 
fölött): 100 lej/szezon; gyerek 
diákbérlet (25 év alatt): 70 lej/
szezon. Családi bérletek: egy fel
nőtt és egy gyerek/diák: 150 lej/
szezon; egy felnőtt és két gyerek/
diák: 200 lej/szezon; két felnőtt és 
két gyerek/diák: 280 lej/szezon; 
két felnőtt és három gyerek/diák: 
330 lej/szezon; támogatói bérlet: 
500 lej/szezon; csoportos bérle
tek: 10 kifizetett bérlet (100 lej/
szezon/bérlet) után 1 ajándékbér
let. A bérletes szurkolók 10%os 
kedvezménnyel vásárolhatnak a 
csapat hivatalos ajándékboltjából. 
A bérlethez szükséges adatok: név, 
fénykép (elektronikusan vagy iga
zolványkép), az igénylő személyi 
azonosítószáma (CNP), opcioná
lisan email cím.

Az SZKC védekezése kezd helyreállni Fotó: Dragoş asaFtei

A Hagymás-kupa nagyon technikás terepen zajlott

Siklóernyős Hagymás-kupa
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Kikapott a VSK 

A Csíkszeredai VSK U18as 
lánykézilabdacsapatának elkez
dődött az országos utánpótlás
bajnokság. A lányok az első for
dulóban Kolozsvárra látogattak 
tegnap, ahol a helyi Jövő ISK 
csapatával mérkőztek meg az F 
csoport keretén belül. A lányok 
27 gólos vereséget szenvedtek 
a jóval tapasztaltabb és fizikai
lag erősebb kolozsváriaktól. A 
Székelyudvarhelyi ISK Ludason 
játszott az I csoport keretén be
lül, de lapzártáig az eredményt 
nem sikerült kinyomozni.

Eredmény: Kolozsvári Jövő 
ISK – Csíkszeredai VSK 38–11 
/csíki gólszerzők: Dávid Gyo
pár, Somogyi Mercédesz, Virág 
Kincső 33, Rákossy Ágnes és 
PálFerenc Anda 11/.

A Román Kézilabdaszö
vetség közzétette a lány Ifi IIes 
korosztályok csoportbeosztá
sát. A Székelyudvarhelyi ISK 
és a Csíkszeredai VSK azonos 
csoportba került. Rajtuk kívül 
az I csoportba még a Marosvá
sárhelyi LPS, a Marosvásárhe
lyi CS BC Siriul és a Besztercei 
LPS került. Az első torna szep
tember 30.–október 2. között 
kerül megrendezésre Marosvá
sárhelyen.

HirdetéSeK

Sport

Az elmúlt hétvégén rendezték 
a Hagymás-kupa siklóernyős 
távrepülő versenyt, amely Har-
gita megye leglátványosabb 
hegységében zajlott. A viadalt 
a csíkszeredai Turbulencia Ae-
roklub és a Hargita Megyei 
Sport- és Ifjúsági Igazgatóság 
szervezte.

Tizennyolc versenyző állt rajt
hoz a Hagymáskupa sikló
ernyős távrepülő versenyen 

Hargita és Vaslui megyékből, illetve 
Bukarestből, vállalva a 800 méteres 
szintkülönbség megmászását a több 
mint húsz kilogrammos felszere
léssel, a viadal nagyon technikás te
repen zajlott. A Hagymáshegység 
Öcsém csúcsáról szálltak fel a piló
ták, és átrepülve a Hagymás alatt 
húzódó erdőket, próbáltak minél 
messzebb repülni.

Néhány résztvevő élete első 
magashegyi startján vett részt. 
Például a szentegyházi László 
Károly és a gyimesfelsőloki Bors 
Károly első alkalommal rajtoltak 
egy versenyen, ugyanakkor első 

alkalommal indultak a több mint 
800 méteres szintkülönbségű 
hegycsúcsról.

A mérsékelt szél egy kissé ne
hezítette a repülést, de 23 órás 
repülés után – mely során 2000 és 
2500 méteres magasságokat értek 
el – mindenki mosollyal landolt. 
A versenyt a székelyudvarhelyi 
Hegyi Zsolt nyerte 37,19 kilo
méteres távval. Ő az Öcsémről 
startolva a Békás közeli Taskán 
landolt pár kilométerrel, legyőzve 
Cristian Manu csíkszeredai ver
senyzőt.

Nagyszerű élmény volt min
den versenyző számára az Egyes
kő és az Ördög malma fölött 
repülni, páran még a Fekete
hagymás csúcsán túl is elmerész
kedve madártávlatból csodálták 
környékünk gyönyörű tájait. A 
versenyen készült fotókat és egy 
rövidfilmet az érdeklődők a Tur
bulencia internetes oldalán talál
hatnak (www.turbulencia.ro).

A szervezők köszönik min
denkinek a részvételt és a segítsé
get a szervezésben.

Kiharcolta a győzelmet az SZKC


