
A Digi Sport sportcsatorna 
mégsem közvetíti a nagyvá-
radi CSM – Csíkszeredai 

Hargita Gyöngye KK férfi-kosárlab-
damérkőzést ma. A televíziós társa-
ság a Románia-kupa nyolcaddöntő 
visszavágója helyett inkább a ro-
mán labdarúgó másodosztály városi 
rangadóját, a Nagyváradi Bihar FC 
– Nagyváradi Luceafărul találkozót 
közvetíti. A Nagyvárad – Csíksze-
reda kosárlabda-mérkőzést viszont 
a www.cristv.ro honlapon élőben 
lehet követni.

A Románia-kupa nyolcad-
döntőinek eredményei: Ma-
rosvásárhelyi KK – Temesvári 
BC 81:68 (az első összecsapá-
son: 67:90), Energia Rovinari 
– CSU Asesoft Ploieşti 56:68 
(76:78), Kolozsvári U-Mobitelco 
– Medgyesi Gaz Metan 56:55 
(72:89), CSS Giurgiu – Buka-
resti Dinamo 96:75 (69:92), CS 
Otopeni – SCM Craiova 107:87 
(73:69), Politehnica Iaşi – Bu-
karesti CSM 48:93 (49:102). A 
BCM Piteşti – Nagyszebeni CSU 
Atlassib találkozó tegnap este lap-
zárta után ért véget. Ma: Nagyvá-
radi CSM – Csíkszeredai Hargita 
Gyöngye KK (18.30, 78:82).

A negyeddöntő párosítása: 
Bukaresti Dinamo – BCM Piteşti 
vagy Nagyszebeni CSU Atlassib, 
Bukaresti CSM – Medgyesi Gaz 
Metan, Temesvári BC – CSU 
Asesoft Ploieşti, CS Otopeni – 
Nagyvárad vagy Csíkszereda.

Kosárbérlet váltható
A Csíkszeredai Hargita Gyön-

gye Kosárlabda Klub meghirdette 
bérletárait a 2011–2012-es idény-
re. Az érdeklődők szeptember 31-
ig vásárolhatják meg a bérleteket. 
A bérletek tartalmazzák a csapat 
csíkszeredai kupa-, bajnokság-
ban való mérkőzések, barátságos 
találkozókon való részvételt (kö-
rülbelül 22-25 mérkőzés annak 
függvényében, hogy a csapat hány 
meccset fog játszani a playoffban, 
vagy a playoutban).

Bérletek: felnőttbérlet (25 év 
fölött): 100 lej/szezon; gyerek- 
diákbérlet (25 év alatt): 70 lej/
szezon.

Családi bérletek: egy felnőtt 
és egy gyerek/diák: 150 lej/szezon; 
egy felnőtt és két gyerek/diák: 200 
lej/szezon; két felnőtt és két gye-
rek/diák: 280 lej/szezon; két fel-
nőtt és három gyerek/diák: 330 
lej/szezon; támogatói bérlet: 500 
lej/szezon; csoportos bérletek: 10 
kifizetett bérlet (100 lej/szezon/
bérlet) után 1 ajándékbérlet.

A bérletes szurkolók 10%-os 
kedvezménnyel vásárolhatnak a 
csapat hivatalos ajándékboltjá-
ból: hivatalos játékosmez, szurko-
lói póló, kapucnis melegítő, base-
ballsapka, csésze stb. A bérlethez 
szükséges adatok: név, fénykép 
(elektronikusan vagy igazolvány-
kép), az igénylő személyi azono-
sító száma (CNP), opcionálisan 
e-mail cím.
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Sport
Végig jól játszva nyert az SZKC

Nem lesz tévés meccs

Magabiztos teljesítménnyel, 
végig koncentrálva nyerte 
a Székelyudvarhelyi KC a 

Dinamo Călăraşi elleni összecsapást 
a Nemzeti Liga negyedik játéknap-
ján. A mutatott játék nagy lendüle-
tet adhat a folytatásra, amikor már 
sokkal keményebb ellenfelekkel kell 
szembenézzen az udvarhelyi gárda.

A találkozó első felében még 
fej-fej mellett haladt a két el-

lenlábas, de fokozatosan kap-
csolt nagyobb ritmusra a Szé-
kelyudvarhelyi KC. A Dinamo 
Călăraşi fiataljai azonban nem 
adták olcsón bőrüket, amennyire 
csak lehetett, kapaszkodtak. Iga-
zából nem sok sikerrel, egy pilla-
natig sem forgott veszélyben a két 
pont, de ami sokkal biztatóbb, 
hogy végre konstansan jól játszott 
a házigazda. Kell is a kellő önbiza-

lom, nagyon nehéz időszak jön. A 
következő bajnokin Suceava lesz 
az ellenfél, majd jöhet az európai 
kupaszereplés.

Vlad Caba, az SZKC trénere a ta-
lálkozó után elmondta: „A játékunk 
ritmusa jó volt, a közönséget is kiszol-
gáltuk. Én jobban szerettem volna, ha 
azokat az elemeket gyakoroljuk töb-
bet, amit edzésen is. Az utolsó köny-
nyebb meccsünk volt, morálisan jól 

jött. Innen nem szabad már hátrább 
lépnünk, hanem csak előre.”

Eredmény, 4. forduló: Szé-
kelyudvarhelyi KC – Dinamo 
Călăraşi 35–27 (17–12) /az SZKC 
gólszerzői: Kuzmanoszki 9, Irakli 
7, Tálas 5, Mihalcea 4, Ferenczi, 
Adomnicăi 3-3, Johannson 2, 
Komporály, Orbán 1-1/.

A forduló további eredményei: 
Bukaresti CSM – CSM Ploieşti 
28–23, Pandurii Târgu Jiu – Szat-
márnémeti VSK 35–27, Kolozsvá-
ri U – Konstancai HCM 27–38, 
Tordai Potaissa – Temesvári Poli 
27–24, Bukaresti Steaua – Bákói 
Ştiinţa 28–36, CS Caraş Severin – 
Universitatea Suceava 26–22.

Kikapott a fiókcsapat
Az idegenben elszenvedett ve-

reség után Székelykeresztúron ját-
szotta az A osztály második for-
dulóbeli meccsét a Sipos Lóránt 
által dirigált Székelyudvarhelyi 
KC fiókcsapata. A kizárólag ifjú-
sági korosztályú sportolókra ala-
pozó együttes a második félidő-
ben nem tudta tartani a lépést a 
HC Piteşti-tel.

Eredmény: Székelyudvarhelyi 
KC II – HC Piteşti 15–28 (6–11) 
/az SZKC gólszerzői: Károly 5, 
Bajkó, Kopac 3-3, Szász, Elseg 2-2/.

Az első fordulóban a fiókcsa-
pat a Nagyszentmiklósi Egyesülés 
ellen játszott és szenvedett tízgó-
los (32–22) vereséget.

Világkupa

Dániában kedden rajtolt a 
női kézilabda-válogatottak 
világkupája. A román válo-

gatott minden mérkőzését elveszítve 
csoportja utolsó helyén végzett. A fi-
nálét tegnap este Norvégia és Orosz-
ország legjobbjai játszották. 

Eredmények
I. csoport: 1. forduló: Francia-

ország – Románia 30–25, Nor-
végia – Németország 25–13; 2. 
forduló: Németország – Románia 
31–29, Franciaország – Norvégia 
34–27; 3. forduló: Franciaország – 
Németország 20–26, Norvégia – 
Románia 33–21. A csoport végered-
ménye: 1. Norvégia 4 pont (85–68 
gólarány), 2. Franciaország 4 (84–
78), 3. Németország 4 (70–74), 4. 
Románia 0.

II. csoport: 1. forduló: Spa-
nyolország – Svédország 19–24, 
Dánia – Oroszország 28–31; 2. 
forduló: Oroszország – Svédor-
szág 28–21, Dánia – Spanyolor-
szág 24–30; 3. forduló: Spanyol-
ország – Oroszország 18–27, Dá-
nia – Svédország 24–20. A csoport 
végeredménye: 1. Oroszország 6 
pont, 2. Spanyolország 2 (67–75), 
3. Svédország 2 (65–71), 4. Dánia 
2 (76–81).

Az elődöntőben: Franciaor-
szág – Oroszország 26–27, Nor-
végia – Spanyolország 25–23. A 
kisdöntőben: Franciaország – 
Spanyolország 16–15. Az Orosz-
ország – Norvégia döntő lapzárta 
után ért véget.

Kuzmanoszki (17) volt az sZKC legeredményesebb játékosa tegnap délben a dinamo ellen fotó: balázs attila


