
Nem sikerült fényesre a Csíksze-
redai Hargita Gyöngye KK férfi-
kosárlabdacsapatának a bajnoki 
idény első mérkőzése, hiszen sú-
lyos vereséget szenvedtek hazai 
pályán a Piteşti-től.

Egy negyedet bírta a Csík-
szeredai Hargita Gyöngye 
KK férfi-kosárlabdacsapata 

Piteşti ellen az első bajnoki mecs-
csen. A folytatásban a jóval erősebb 
vendégek akarata érvényesült a já-
téktéren. A Calota és Velicskovics 
vezérelte piteşti-iek a játék minden 
elemében felülmúlták a csíki csapa-
tot. Az első negyedben még véde-
kezésben és támadásban is egyenlő 
ellenfele volt a KK a vendégeknek, 
a második negyed elején viszont 
valami megtört a hazai csapat játé-
kában: a dobások rendre kijöttek a 
gyűrűről vagy palánkról, míg a túl-
oldalon meg szinte minden össze-
jött. Érdekes statisztikai mutató a 
kétpontos kísérletek aránya. A KK 

játékosai 42 alkalommal próbál-
koztak, amiből 12 talált célt...

A csíki csapat a következő for-
dulóban, a hétvégén, az Energia 
Rovinari otthonában lép pályára.

Eredmény
Csíkszeredai Hargita Gyöngye 

KK – BCM U Piteşti 58:94 (16:19, 
14:35, 14:21, 14:19). A csíki csapat 
pontszerzői: Dies 15, Erceg 11 (3x3), 
Long 10, Tucker 8 (1x3), Levine 7 
(1x3), Filovici 4 (1x3), Jakab 3. 

Az 1. forduló további ered-
ményei: Medgyesi Gaz Metan 
– Energia Rovinari 104:91, Bu-
karesti Dinamo – CS Otopeni 
87:94, Nagyszebeni CSU Atlassib 
– Nagyváradi CSM 67:84, Temes-
vári BC – Bukaresti CSM 77:69, 
Poli Iaşi – Marosvásárhelyi KK 
51:88, CSU Asesoft Ploieşti – 
Kolozsvári U-Mobitelco 95:97. A 
CSM U Craiova – CSŞ Giurgiu 
találkozó tegnap este lapzárta után 
ért véget.

Elúszni látszott a Székely ud var-
helyi KC férfi-kézilabdacsapatá-
nak tegnap délelőtti mérkőzése 
a CSU Suceava otthonában a ro-
mán bajnokság ötödik játéknap-
ján. Sok hibával tarkított mecs-
csen a SZKC játékosai a végsőkig 
harcoltak, döntetlent játszottak, 
ezzel megtörve a suceavai átkot.

Eddig egyetlen pontot sem 
sikerült elcsípnünk a CSU 
Suceavától az udvarhelyi ké-

zilabdásoknak. A vasárnapi mérkő-
zésen jól indított a Székelyudvarhelyi 
KC, de aztán temérdek technikai hi-
bát követett el, sok labdát elszórt, így 
a házigazda fokozatosan átvette a ve-
zetést, a pihenőre kétgólos hátrány-
nyal mehettek. Nem igazán javult a 
játék képe a második félidőben sem, 
az ellenlábas öttel is vezetett, sőt az 
utolsó percben még kettővel ment. 
Kuzmanoszki fenomenális teljesít-
ményének köszönhetően – ellen-
támadásból betalált, majd az utolsó 
pillanatokban labdát lopott, hetest 
harcolt ki – mégis döntetlenre tudta 
hozni a párharcot Vlad Caba együt-
tese. Az SZKC számára ez az első 
pont idegenből ebben az idényben. 
Következik az európai porondon 
való szereplés, szombaton az EHF-
kupában mutatkoznak be az osztrák 
Fivers ellen.

Eredmény: CSU Suceava – 
Székelyudvarhelyi KC 34–34 /az 
SZKC gólszerzői: Kuzmanoszki 
11, Tálas, Irakli 7-7, Mihalcea 5, 
Orbán, Ferenczi 2-2/.

A játéknap további eredmé-
nyei: Konstancai HCM – Tordai 
Potaissa 43–27, Dinamo Călăraşi 
– Bukaresti CSM 24–22, Bákói 
Ştiinţa – CS Caraş-Severin 36–26, 
Szatmárnémeti VSK – Kolozsvári 
U 29–25, CSM Ploieşti – Pandurii 
Târgu Jiu 21–24, Temesvári Poli – 
Bukaresti Steaua 28–15.

Műteni kell Bârzát
Régi sérülésére hivatkozva műtét 

nélkül nem vállalta a további játékot 
az SZKC kapusa, Sorin Bârză. A 
sokáig húzódó térdproblémái miatt 
ma kés alá fekszik Bukarestben. Vlad 

Caba tréner öt-hat hétig nem szá-
míthat játékára. A mai beavatkozást 
a bukaresti Sport Med kórházban 
végzik el. A legkorszerűbb műtét 
után a hálóőrünkre öt-hat hetes ki-
esés vár, így legközelebb talán a baj-
noki rangadón, a november közepén 
sorra kerülő Konstancai HCM ellen 
védhet. A Székelyudvarhelyi KC-vel 
kapcsolatos hír, hogy a Temesvári 
Poli elleni bajnoki meccset elnapol-
ták november 9-ére.

Kikapott a fiókcsapat
A másodosztály negyedik játék-

napján Székelykeresztúron ját szotta 
hazai meccsét a Székely ud varhelyi 

KC fiókcsapata. A kizárólag ifi kor-
osztályos mezőnyjátékosok által 
alkotott együttes tizenegy gólos ve-
reséget szenvedett. Húsz percig fej fej 
mellett haladt a Székelyudvarhelyi 
KC II és az Universitatea Craiova. 
Aztán zsinórban öt gólt kapott a 
Sipos Lóránt által felkészített házi-
gazda. A folytatásban helyenként jól 
játszottak a fiúk, de közben kezdőhi-
bákat is elkövettek, amit az ellenlá-
bas könyörtelenül kihasznált.

A osztály, 4. forduló: Székely-
udvarhelyi KC II – Universitatea 
Craiova 32–43 /a fiókcsapat gól-
szerzői: Szász A., Bajkó 8-8, Kopacz 
7, Károly 6, Elseg 2, Nagy 1/.

Tucker (14) is csak 8 pontig jutott a Piteşti elleni mérkőzésen Fotó: Mihály lászló
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Kikapott a győr

Elkezdődött a férfi és női kézilabda Bajnokok Ligája a hétvégén. A 
Konstanca és a Győri ETO kikapott, míg az Oltchim és a Veszp-
rém győzni tudott.

Bajnokok Ligája, férfi, 1. forduló: B csoport: KS Kielce – MKB 
Veszprém 25–29; C csoport: Wisla Plock – Konstancai HCM 30–
20. A Pick-Szeged – THW Kiel tegnap este lapzárt után ért véget.

Bajnokok Ligája, nők, 1. forduló: C csoport: Randers HK – 
Győri ETO 29–23; D csoport: Buxtehuder – Oltchim Râmnicu 
Vâlcea 20–24.

Sport
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Egy pont Suceaváról


