
Hétvégén elrajtol a férfikosár-
labda-bajnokság. A Csíkszere-
dai Hargita Gyöngye KK szom-
baton hazai környezetben fo-
gadja a BCM U Piteşti-et. A for-
duló slágermeccse az Asesoft 
Ploieşti – Kolozsvári U lesz.
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Az előző idényhez hasonló-
an, idén is öt csapat céloz-
za meg nyíltan minimum 

a döntőbe jutást a hétvégén rajto-
ló férfikosárlabda-bajnokságban. 
Négyen az előző szezonban is a 
favoritok között voltak, a holtsze-
zon legnagyobb játékosmozgását 
lefolytató, nyolc új kosarast, va-
lamint új trénert is szerződtető 
Temesvár pedig a kupában Ma-
rosvásárhely kiütésével jelezte, 
hogy vissza akar térni az elitbe. 
Az egyeduralmát hét év után el-
vesztő Ploieşti, valamint a tavalyi 
5. helyet csalódásként megérő 
Maros KK is radikálisan átalakí-
totta keretét (6-6 új felnőtt ko-
saras érkezett), viszont Vladimir 
Arnautovics és Déri Csaba is ma-
radhatott a kispadon. 

Medgyesen és Kolozsváron vi-
szont elégedettek voltak a tavalyi 
csapattal, a változások egyelőre 
minimálisak. Az U-Mobitelco 
bajnokcsapatának meghatározó 
emberei közül csak Branko Csuics 
ment el Temesvárra, helyette a vá-
logatott irányító érkezett a Buka-
resti CSM-től. Medgyesen immár 
Ovidiu Teleabă eddigi másodedző 
lépett a távozó horvát Bruno Soce 
örökébe, a kupagyőztes mindösz-
sze két légiósát cserélte le a nyá-
ron. Az összeszokottság pedig 
már az előző szezonban is dön-
tőnek bizonyult a rájátszásban. 
A bronzérmes Steaua visszalépése 
után rutinos válogatott kosara-
sai szétszéledtek: Virgil Stănescu 
Vásárhelyre, Virgil Căruţaşu a 
CSM-hez, Bogdan Popescu pedig 
Temesvárra igazolt. A fővárosnak 
így is lesz két csapata az élvonal-
ban, a Dinamo visszajutása után 
fiatal amerikai légiósokkal töltöt-
te fel keretét.

A középmezőnyből egyelő-
re Várad és Piteşti emelkedik ki, 
Szeben viszont a tavalyinál is gyen-
gébbnek tűnik egyetlen értékes 
román játékosa, Octavian Popa-
Calotă távozása után. A CSM, 

Otopeni és Rovinari egyaránt a 
rájátszásra hajt, azt azonban nem 
túl nagy merészség kijelenteni, 
hogy ez legfeljebb egyiküknek 
fog összejönni. Az alsóházban egy 
kiesőjelölt már adott a Steaua he-
lyére az utolsó pillanatban beug-
ró Poli Iaşi révén, amelynek sem 
anyagi helyzete, sem kerete nem 
üti meg a minimális szintet sem 
– a légiósok nélkül rajtoló mold-
vaiak esetében jelen állás szerint 
egyetlen győzelem is meglepetés 
lenne. A 15. hely elkerüléséért vi-
szont nagy csata várható, főként 
Craiova és a két újonc (Dinamo 
és Giurgiu) között, a B osztályban 
ugyanis Konstanca és Arad na-
gyon készül a feljutásra, azaz jö-
vőre aligha lesz visszalépő csapat.

Cél a 9–12. hely
Több alkalommal is írtuk la-

punk hasábjain, hogy a Csíksze-
redai Hargita Gyöngye KK csa-
patának az új idényben a 9–12. 
hely megszerzése a cél. Ez pedig 
úgy néz ki, hogy nem elérhetet-
len cél, hiszen a kupában muta-

tott játék alapján ez reálisnak 
tűnik. Igaz, csak a hazai meccs-
ből indulhatunk ki. A kupában 
a csapat megmutatta mindkét 
arcát: hogyan lehet derekasan 
küzdve felállni a padlóról, illetve 
csapatként játszani, és hogyan le-
het mindennek ellenkezőjét be-
bizonyítani. A Lászlófy Botond 
vezette csíki alakulat viszont 
hazai pályán képes lesz bárkit 
megszorítani. A legnagyobb köz-
vetlen rivális a Poli Iaşi, a SCM 
Craiova, a Bukaresti Dinamo és 
a CSŞ Giurgiu lesz.

Az 1. forduló műsora: 
Csíkszeredai KK – BCM U 
Piteşti (szombat, 18 órától), 
Medgyesi Gaz Metan – Energia 
Rovinari, SCM Craiova – CSŞ 
Giurgiu, Bukaresti Dinamo – 
CS Otopeni, Nagyszebeni CSU 
Atlassib – Nagyváradi CSM, 
CSU Asesoft Ploieşti – Kolozs-
vári U-Mobitelco, Temesvári BC 
– Bukaresti CSM, Politehnica 
Iaşi – Marosvásárhelyi KK. A 
mérkőzések kezdési időpontjait a 
szövetség még nem közölte.
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RAjtol A KosáRidény

Öten mennek az aranyért

hírfolyam

> Teremlabdarúgás. Kedd este elkezd-
te menetelését a Marosvásárhelyi City’US 
futsalcsapata a Bajnokok Ligája selejtezőkö-
rében. A Marosvásárhelyen zajló esemény első 
játéknapján a hazai gárda 4–1-re verte a MNK 
Split együttesét. A csoport másik összecsapá-
sán az olasz Marca Futsal a finn Ilves Tampere 
együttesén gázolt át 6–0-val. Tegnap a Split – 
Marca és a Tampere – Vásárhely találkozókra 
került sor, ám mindkét összecsapás lapzárta 
után ért véget. Ma a Split – Ilves (17 órától) 

és a Vásárhely – Marca (19.15) mérkőzésekre 
kerül sor. A vásárhelyi csapat összecsapását a 
Digi Sport élőben közvetíti.

> Cselgáncs. A hétvégén rendezték meg 
Aradon az Arad-kupával díjazott U11-es és 
U13-as cselgáncsversenyt. Az eseményen a 
Dániel Albert vezette Csíkszeredai Sportis-
kola sportolói is részt vettek. A tornán ösz-
szesen 250 versenyző állt tatamira, köztük 
szlovákok, csehek és szerbek is. Eredmé-
nyek: U11: 1. hely: Márton Réka (32 kg, 
ISK–Szentegyháza), 2. hely: Tamás Krisztina 

(30 kg, ISK–Szentegyháza), 3. hely: Tamás 
András (30 kg, ISK–Szentegyháza), Balázs 
Hunor (34 kg, ISK); U13: 1. hely: Koncz 
Lehel (46 kg, ISK), 2. hely: Finta Attila (55 
kg, ISK–Szentegyháza), 3. hely: Szőcs Ist-
ván (46 kg, ISK–Szentegyháza). Az U13-as 
fiúcsapatver seny ben az ISK a második helyet 
szerezte meg.

> Szurkolói balhé. Hét ember vesztet-
te életét egy marokkói labdarúgó-mérkőzés 
után kitört utcai verekedésben – adta hírül az 
MAP nevű marokkói hírügynökség. A nyu-

gat-szaharai Mouloudia Dakhla és a Chabab 
Mohammadia meccs után a stadionból ki-
áramló szurkolók csaptak össze egymással. A 
két csapat szurkolói kövekkel kezdték dobálni 
egymást, majd az összetűzéshez csatlakoztak 
járókelők is, akiknél kések és botok voltak. 
Helyszíni jelentések szerint a hét halott kö-
zött két rendfenntartó is volt. Nyugat-Szahara 
függetlensége régóta problémát okoz a térség-
ben, a Polisario Front nevű szervezet gerilla-
háborút folytatott Marokkó ellen a terület 
függetlenségének kivívásáért, majd 1991-ben 
békét kötött az ENSZ-szel.

hirDetés

Újabb galaci vereség

Egygólos vereséget szenvedett 
a Galaci Oţelul labdarúgó-
csapata a Bajnokok Ligája C 

csoportjában a Benficától. A por-
tugál csapat az első félidőben egy-
értelműen uralta a játékot és a 40. 
percben a vezetést is megszerezte. A 
második 45 percben kiegyenlítet-
té vált a mérkőzés, mindkét csapat 
előtt megnyílt a lehetőség a gólszer-
zésre, de egyik gárda sem tudott 
élni ezekkel. A csoport másik ösz-
szecsapásán a Manchester United 
hatalmas meglepetésre hazai pá-
lyán csupán egy 3–3-as döntetlent 
tudott elérni, úgy hogy az utolsó 
percben jött össze Fergusson legé-
nyeinek az egyenlítés.

Bajnokok Ligája, 2. forduló
A csoport: Bayern München – 

Manchester City 2–0 /Gomez (38., 
45+1.)/, Napoli – Villarreal 2–0 
/Hamsík (15.), Cavani (17. – 11-
esből)/. A csoport állása: 1. Bayern 
München 6 pont, 2. Napoli 4, 3. 
Manchester City 1, 4. Villarreal 0.

B csoport: CSZKA Moszkva 
– Inter 2–3 /Dzagojev (45+3.), 
Vágner Love (77.), illetve Lúcio 
(6.), Pazzini (23.), Zárate (79.)/, 
Trabzonszpor – Lille 1–1  
/Colman (75. – 11-esből), illet-
ve Sow (30.)/. A csoport állása:  
1. Trabzonszpor 4 pont, 2. Inter 3, 
3 Lille 2, 4. CSZKA 1.

C csoport: Manchester United 
– Basel 3–3 /Welbeck (16., 17.), 
A. Young (90.), illetve F. Frei 
(58.), A. Frei (60., 76. – a máso-
dikat 11-esből)/, Galaci Oţelul 
– Benfica 0–1 /B. César (40.)/. 
A csoport állása: 1. Basel 4 pont, 
2. Benfica 4, 3. Manchester 
United 2, 4. Galac 0.

D csoport: Olympique Lyon – 
Dinamo Zágráb 2–0 /Gomis (23.), 
B. Koné (42.)/, Real Madrid – Ajax 
Amszterdam 3–0 /C. Ronaldo 
(25.), Kaká (41.), Benzema (49.)/.  
A csoport állása: 1. Real 6 pont, 2. 
Lyon 4, 3. Ajax 1, 4. Zágráb 0.

Európa liga
Az Európa Liga főtábláján a 

második csoportmérkőzések kö-
vetkeznek. A román csapatok közül 
a Bukaresti Rapid és a FC Vaslui 
hazai pályán küzd meg a PSV-vel 
és az FC Zürich-kel, míg a Buka-
resti Steaua Ciprusra utazik, ahol az 
AEK Larnaca vendége lesz.

A 2. forduló (a román csapa-
tok mérkőzései): C csoport: Legia 
Varsó – Hapoel Tel-Aviv (22), Bu-
karesti Rapid – PSV Eindhoven 
(22, Pro TV); D csoport: FC Vaslui 
– FC Zürich (22, Sport.ro), Sport-
ing Lisszabon – Lazio (22); J cso-
port: FC Schalke 04 – Maccabi 
Haifa (20), AEK Larnaca – Buka-
resti Steaua (20, Pro TV).


