
A Marosvásárhelyi KK elleni ha-
zai mérkőzés után holnap újból 
saját közönsége előtt lép pályá-
ra a Csíkszeredai Hargita Gyön-
gye KK férfi-kosárlabdacsapa-
ta a román bajnokságban. Az 
ellenfél ezúttal a SCM Craiova 
lesz. A találkozót ezúttal is élő-
ben közvetíti a Digi Sport.
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Kellemetlen és egyben ki-
számíthatatlan csapat-
tal játszik újabb bajnoki 

mérkőzést a Csíkszeredai Hargita 
Gyöngye KK férfi-kosárlabda-
csapata a román pontvadászat 
hatodik fordulójában. A csíkiak 
ellenfele a SCM Craiova lesz. Az 
oltyán csapat az első fordulóban 
kisebb meglepetésre kikapott az 
újonc Giurgiutól hazai környe-
zetben, majd jött három olyan 
forduló, amelyen begyűjtötte a 
maximális pontokat. Többek közt 

Piteşti-et és a Rovinari-t is megver-
ték. Az ötödik fordulóban viszont 
hazai pályán Medgyestől, ahogy 
azt várni lehetett, méretes zakót 
kaptak. A craiovaiak játéka három 
játékostól függ: Stephan Douglas 
Ross (irányító, 18 pont/meccs), 
Braniszlav Tomics (center, 21,4 
pont) és LeVar Seals (bedobó, 14,6 
pont).

Lászlófy Botond, a KK edző-
je ugyancsak kiszámíthatatlan 
gárdának véli a SCM Craiovát. 
„Fura csapat. Jól és rosszul is tud-
nak játszani. Ha nyomást gya-
korolnak rájuk, akkor hibáznak. 
Olyan védekezést kell kidolgoz-
zunk ellenük, amellyel zavarba 
tudjuk hozni. Holnap természe-
tesen a győzelemre törekszünk. 
Most három olyan mérkőzésünk 
következik, amelyeket be szeret-
nénk húzni. Úgy érzem, hogy 
kezdünk kijönni a hullámvölgy-
ből ezt bizonyítja a Marosvásár-
hely elleni hétfői mérkőzés is, 

amikor – leszámítva a 2-3 perces 
megingásainkat – a játékosok 
azt tették a pályán, amit kértem 
tőlük. A védekezésünk és a tá-
madásunk is kezd összeállni.” 
– mondta Lászlófy. A Craiova 
elleni holnapi mérkőzést a Digi 
Sport élőben fogja közvetíteni 
20 órától. Ezzel kapcsolatban a 
tréner megjegyezte, hogy most 
már a játékosok is megszokták, 
hogy a meccseik a képernyőre ke-
rülnek, sőt most már bizonyítási 
vágy él bennük, hogy jó mérkő-
zést játsszanak mint csapat.

A 6. forduló műsora: pén-
tek: Csíkszeredai KK – SCM 
Craiova (20, Digi Sport); szom-
bat: BCM U Piteşti – Temesvári 
BC (17), Marosvásárhelyi KK – 
Nagyváradi VSK (18), Medgyesi 
Gaz Metan – Bukaresti Dinamo 
(18), CS Otopeni – Kolozsvári 
U-Mobitelco (18.15, TVR3); va-
sárnap: CSŞ Giurgiu – Bukaresti 
CSM (18, TVR3); hétfő: Nagy-
szebeni CSU Atlassib – Poli Iaşi 
(17), Energia Rovinari – CSU 
Asesoft Ploieşti (19, Digi Sport).

  1. Medgyes 5 5 0 548–372 10
  2. Temesvár 5 4 1 427–366 9
  3. Várad 5 3 2 412–392 8
  4. Craiova 5 3 2 405–411 8
  5. Szeben 4 3 1 358–317 7
  6. Bukaresti CSM 5 2 3 357–370 7
  7. Maros KK 4 3 1 337–290 7
  8. Kv-i U 4 3 1 336–303 7
  9. Piteşti 5 2 3 424–395 7
10. Rovinari 5 2 3 430–463 7
11. Otopeni 5 1 4 352–411 6
12. Ploieşti 4 2 2 334–327 6
13. Dinamo 5 1 4 442–398 6
14. Csíkszereda 5 1 4 403–455 6
15. Giurgiu 3 2 1 228–251 5
16. Iaşi 5 0 5 266–538 5
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Igazi erőfelmérő előtt áll a Csíkszeredai KK (fehérben) fotó: csíki zsolt

Már egy hete Izvorani-
ban készül az előtte álló 
feladatokra a román 

férfi kézilabda-válogatott. Egyelő-
re két csapatot alkotnak a Vasile 
Stângă által behívott játékosok. 
A Székelyudvarhelyi KC játékosa 
Mihalcea Andrei az „A” váloga-
tottban kapott helyet. „Eddig csak 
edzések voltak az edzőtáborban. 
Nagyrészt napi két tréninggel ké-
szülünk, ezek változatosak, a szö-
vetségi kapitány megpróbálja úgy 
keverni, hogy ne legyenek nagyon 
megterhelők, hol technikai, hol 
taktikai, hol pedig erőnléti edzé-
seket vezet” – monda Mihalcea 
az SZKC hivatalos honlapjának. 
A román válogatottban még két 
jobbszélső van: Valentin Ghionea 
és Marius Sadoveac. Ami a keret 
további programját illeti, hama-

rosan átteszik székhelyüket Piatra 
Neamţra. Itt rendezik október 
28–30. között a Kárpát-kupát. 
Az ellenfelek Jordánia és Ukrajna 
lesznek.

Ezután jelöli ki a szövetségi 
kapitány a soron következő két 
világbajnoki előselejtező kere-
tét. „Jól érzem magam, a játék is 
jól megy. A felkészülési meccsek 
döntőek lesznek. Nagyon remé-
lem, hogy ott leszek az utazó ke-
retben a Luxemburgok ellen. Ez 
lenne a mostani célom” – jelen-
tette ki Mihalcea.

A válogatottba még két Szé-
kely udvarhelyi KC-játékos ka-
pott meghívást: Tálas Huba az 
első napokban sérülést szenve-
dett, így hazautazott. Gabriel 
Florea együtt végzi a gyakorlato-
kat a többiekkel.
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Craiova ellen bizonyíthatnak a kosarasok
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> Kézilabda. A Hargita Megyei Ké-
zilabda-szövetség a férfibajnokság mellett 
elindítja a női pontvadászatot is a megyei 
kiírásban. Ezennel várja csapatok jelentke-
zését, a benevezési űrlap az szkc.ro oldalról 
letölthető. A határidő november 3. A nagy 
népszerűségnek örvendő férfibajnokság 
mellett a szervezők remélik, hogy a női is 
hasonló sikereket hoz majd. A benevezett 
csapatok létszámától függően alakítják ki a 
versenykiírást. Benevezni az office@szkc.ro 
emailcímen lehet. A nevezési határidő no-
vember 3. Ezen a nap tartják a megbeszélő 
ülést is Székelyudvarhelyen a Vásártér utca 
12. szám alatt 17 órától.

> Kosárlabda. Kosárlabdaoktatás 7–11 
éves lányoknak. Érdeklődni, jelentkezni, fo-
lyamatosan lehet Endes Tündénél a követ-
kező telefonszámon: 0743–014386 vagy a 
tundeen@gmail.com e-mail címen.

> Labdarúgás. Két mérkőzéssel foly-
tatódtak a labdarúgó Románia-kupa 
nyolcaddöntői. Délután a Pandurii – 
Brassó, míg este a Bukaresti Dinamo – Gaz 
Metan Se verin mérkőzést rendezték. Mint 
ismeretes, kedden a Medgyesi Gaz Metan és 
a Galaci Oţelul biztosította helyét a negyed-
döntőbe. Eredmény: Pandurii Târgu Jiu – 
Brassói FC 3–2 (büntető után). A mai mű-

sor: FC Vaslui – Galaci Dunărea (16, Dolce 
Sport), Astra Ploieşti – Petrolul Ploieşti 
(17.30, Dolce Sport), Bukaresti Rapid – 
CS Otopeni (19, Sport.ro), Temesvári 
Poli – Steaua (20.45, Pro TV).

> London–2012. A pekingi játékokon 
férfi 1500 méteren első, ám aranyérmétől 
doppingolás miatt megfosztott bahreini 
Rasid Ramzit nevezni szeretné hazája a jövő 
évi londoni olimpiára. Amed bin Hamad Al 
Kalifa sejk, az ország olimpiai bizottságának 
főtitkára jelezte, ha Ramzi megfelelő eredmé-
nyeket ér el jövőre, s a Nemzetközi Olimpiai 
Bizottság (NOB) is engedélyt ad szereplésé-

re, akkor Bahrein indítja a marokkói szüle-
tésű középtávfutót. Ramziék abban bíznak, 
hogy az ő esetére is vonatkozik a nemzetközi 
Sportdöntőbíróság (CAS) október elején 
meghozott döntése, amely eltörölte a NOB 
hat hónapos szabályát, azaz nem lehet kizár-
ni a hat hónapnál súlyosabb eltiltást kapott 
sportolókat a következő olimpiáról, mert 
azzal kétszer büntetnék őket. A 2005-ben 
800-on és 1500-on is világbajnoki címet 
szerzett 31 éves futónak a pekingi játéko-
kon, közvetlenül győzelme után adott min-
tájában a CERA nevű szer nyomaira buk-
kantak, így aranyérmétől megfosztották, s 
két évre eltiltották.hí
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A Nemzetközi Labdarúgó-
szövetség (FIFA) a karibi 
térséget tömörítő kon-

föderáció tíz újabb tagja ellen 
indított eljárást. A FIFA annak 
az emlékezetes májusi, trinidadi 
ülésnek a kapcsán vizsgálódik 
továbbra is, amelyen a FIFA-
elnökségre pályázó Mohamed 
Bin Hammam – a nemzetközi 
szövetség szerint – megveszte-

getéssel próbálta elérni, hogy rá 
szavazzanak a tisztújításon. A 
mostani eljárást azért indították, 
mert a kétnapos májusi találko-
zón a most érintett tíz vezető is 
megsértette – a gyanú szerint – 
a FIFA etikai kódexét. A májusi 
találkozóval kapcsolatos bot-
rány nem sokkal a június 1-jei 
elnökválasztás előtt robbant 
ki, következményeként Joseph 

Blatter elnöke egyetlen ellen-
fele, Mohamed Bin Hammam 
nem indulhatott a tisztért, sőt 
később élete végéig kizárták a 
FIFA-ból, s eltiltották minden, 
futballal kapcsolatos tevékeny-
ségtől. A CONCACAF-zóna 
elnöke, Jack Warner pedig le-
mondott posztjáról. Mellettük 
hat vezetőt marasztaltak el az 
etikai kódex megsértéséért.


