
Jól kezdte az EHF-kupa bécsi 
mérkőzését a Székelyudvarhelyi 
KC csapata, a kezdeti löket vi-
szont nem adott magabiztossá-
got, heteseket hibáztak, ráadásul 
rendre emberhátrányban játszot-
tak. Négygólos hátrányt kell le-
dolgozzon Vlad Caba együttese.

Álomszerűn indult a bécsi 
EHF-kupa-mérkőzés a Vlad 
Caba által irányított Szé-

kelyud varhelyi KC-nak. A mintegy 
kétszáz udvarhelyi szurkoló frene-
tikus biztatására a fiúk villámrajtot 
vettek, gyorsan elhúztak hárommal. 
A Fivers viszont nem adta könnyen 
fel, hamar kiegyenlítetté tette a pár-
harcot. A folytatásban küzdelmes, 
harcos találkozó folyt, amiből az 
udvarhelyi gárda jött ki rosszabbul: 
rendre kiküldték az SZKC játékosa-
it a szlovén sípmesterek.

A második félidő kétgólos 
hátrányból indult, és bár egyenlí-
tettek (17–17), zsinórban öt gólt 
kaptak. Újból indult az eredmény 
után való rohangálás. A házigaz-
dák tartották magukat, de a négy-

gólos hátrányt meg lehet fordíta-
ni az egy hét múlva sorra kerülő 
visszavágón.

A szombati EHF-kupa-vissza-
vágó előtt az SZKC-nak még baj-
noki mérkőzést is kell játsszon. 
Az ellenfél pedig a Bákói Ştiinţa 
együttese lesz, akiket szerdán 20 
órától fogadnak. A találkozót a 
Digi Sport élőben közvetíti.

EHF-kupa, 2. kör, odavágó: 
Fivers (osztrák) – Székely ud var-
helyi KC 32–28 (15–13). Az 
SZKC gólszerzői: Kuzmanoszki 
8, Mihalcea 5, Ferenczi, Orbán, 
Irakli 3-3, Rusia, Tálas 2-2, Florea, 
Johannson 1-1.

Elkészült a megyei bajnok-
ság csoportbeosztása
Tizenhárom csapattal indul 

a Hargita Megyei Kézilabda-
szövetség által szervezett férfi 
megyei kézilabda-bajnokság. A 
rendezők két csoportba sorol-
ták a csapatokat. Az alapszakasz 
október 23-án rajtol. Az A cso-
portban a Székelyudvarhelyi Par-
tizán, a Szentegyházi Vasas, az 

SZKC öregfiúk, a Székelykeresztúri 
FK CS, a Gyergyószentmiklósi 
Sza ki II, a Balánbányai ROA és a 
Homoródalmási Homoród ka-
pott besorolást. A B csoportban 
a Gyergyószentmiklósi Sza ki I, 
a Hollói Iskolaközpont, a Csík-
szentkirályi KSE, a Gyergyó remetei 
Kereszthegy, a Gyergyóditrói Au-
to-Tig, a Gyergyószárhegyi Bástya 
található. Az alapszakaszban az A 
csoportban hét, a B csoportban 
öt teremtornát szerveznek. A rá-
játszásba a csoportok első három 
helyezettjei kerülnek.

Az első teremtornák párosítá-
sai: A csoport (helyszín Balánbánya), 
október 23-án: 1. forduló: ROA 
– SZKC Öregfiúk (9), Vasas – 
Homoród (10.30), FKCS – Szaki II 
(12); 2. forduló: SZKC – Homoród 
(15), Partizán – Vasas (16.30), ROA 
– FKCS (18). B csoport (helyszín: 
Gyergyóremete), október 29-én: 1. 
forduló: Kereszthegy – KSE (9), Sza-
ki I – Bástya (10.30), Holló – Auto-
Tig (12); 2. forduló: Szaki I – Holló 
(15), KSE – Auto-Tig (16.30), Ke-
reszthegy – Bástya (18).
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Rovinari-t sem tudta
megállítani a Csíkszeredai KK

Nem jött össze a bravúr a Csík-
szeredai Hargita gyöngye KK 
férfi első ligás kosárlabdacsa-
pata számára a második for-
dulóban târgu Jiuban, ahol 23 
pontos vereséget szenvedtek.

darvas Attila
darvas.attila@hargitanepe.ro

Már az első negyedben 
eldöntötte a találkozó 
sorsát a hazai Energia 

Rovinari a Csíkszeredai Hargita 
Gyöngye KK-val szemben a férfi-
kosárlabdabajnokság 2. fordulójá-
ban. A házigazdák villámrajtjára a 
vendégeknek nem volt válaszuk, 
így 18 pontos előnyre tettek szert. 
A második negyedben a Lászlófy 
Botond által dirigált csíki legénység 
öt pontot le tudott faragni a hátrá-
nyából, de a folytatásban már nem 
az történt a pályán, amit a csíkiak 
szerettek volna.

A második félidőben mindkét 
együttes sok pontot szerzett, de 
ebből a hazaiak jöttek ki jobban. 
A második negyedet héttel, míg a 
negyedik negyedet három pont-
tal nyerték meg, ez összességében 
pedig 23 pontos hazai győzelmet 
jelentett.

Érdekes statisztikai adat, hogy 
a csíki együttesből csak a légiósok 
szereztek pontokat, míg a hazai-
aktól 10-en osztozkodtak a 101 
ponton. A KK csak a lepattanók 
megszerzésében volt jobb a hazai-
aknál, míg a két- és hárompontos 
kísérletek hatékonyságában jóval 

lemaradtak a hazaiaktól. Érdekes 
adat az is, hogy a kezdő ötösök 
párharcából a KK jött ki győzte-
sen (60:69), de a cserék közti kü-
lönbség óriási volt (41:9).

Rossz hír viszont, hogy a baj-
nokság előtt közvetlen riválisnak 
kikiáltott csapatok közül a Giurgiu 
és a Craiova győzni tudott. Előbbi 
a Dinamót verte hazai pályán, míg 
utóbbi a Piteşti-et verte idegen-
ben, akiktől a múlt fordulóban a 
csíkiak simán kaptak ki. Lászlófy 
Botond legénysége a következő 
fordulóban, pénteken, a Poli Iaşi 
együttesét fogadja.

Eredmény
Energia Rovinari – Csíkszere-

dai Hargita Gyöngye KK 101:78 
(31:13, 14:19, 30:23, 26:23)

Pontszerzők: Kabengele 20 (4 
x 3), Steffel 19, Field 18 (3 x 3), 
Nikolics 11 (1 x 3), Gliga 8 (1 x 3), 
Giles 7, Mocanu 5 (1 x 3), Gutoaia 
5, Bratoloveanu 4, Oluics 4, illetve 
Levine 18 (2 x 3), Erceg 17 (1 x 3), 
Long 17 (2 x 3), Dies 17, Tucker 9.

A 2. forduló további eredmé-
nyei: Kolozsvári U-Mobitelco – 
Temesvári BC 85:68, CSŞ Giurgiu 
– Bukaresti Dinamo 91:86, BCM 
U Piteşti – SCM Craiova 85:90, 
Nagyváradi CSM – CSU Asesoft 
Ploieşti 86:79, Poli Iaşi – Medgyesi 
Gaz Metan 43:134. A Marosvásár-
helyi KK – Bukaresti CSM és a 
CS Otopeni – Nagyszebeni CSU 
Atlassib mérkőzések tegnap este 
lapzárta után értek véget.

Újabb csíki 
utánpótlássiker
Újabb felkészülési mérkő-

zésnek adott otthont a Márton 
Áron Gimnázium tornaterme 
csütörtök este, október 6-án. Az 
Ábrahám Márta vezette U17-es 
csíkszeredai fiú-kosárlabdacsa-
pat ezúttal a Székelyudvarhelyi 
Vendor SK csapatát fogadta. 
A játék kiegyensúlyozottan 
kezdődött, így az első negyed 
eredménye 17:15 volt a hazaiak 
javára. A második 10 perc sem 
hozott túl sok változást a mér-
kőzés menetében, a több eladott 
labda eredményeként 11:14 
arányban a vendégek jutottak 
egy hossznyi előnyhöz (28:29), 
az első 20 percet követően. A 
második félidőt határozottan 
jobb védekezéssel és ellentáma-
dásokkal a csíkiak kezdték, az 
ellenfél úgy tűnt, fáradni kezd, 
így a harmadik negyed (26:8) 
végére az állás 54:37. Innen 
már nem volt nehéz behúzni a 
második győzelmet a felkészü-
lés során, az utolsó tíz percet 
ugyan elvesztette a hazai gárda 
(16:17), de a mérkőzés végered-
ménye 70:54 lett.

A hazaiak keretében szere-
peltek: Héjas Botond, Ábrahám 
Gellért, Illyés Szabolcs, Kedves 
Pál, Bartos Tamás, Csurka Lász-
ló, Ciobanu Szilárd, Rácz Leven-
te, Xantus Norbert, Domokos 
Huba, Szőcs Magor, Nagy László 
és Fülöp Bendegúz.


