
Szerződést bontott egyik ame-
rikai légiósával a Csíkszeredai 
Hargita Gyöngye KK férfi-kosár-
labdacsapata tegnap délután. 
A döntés értelmében a további-
akban nem tartanak igényt Levi 
Levine játékára Csíkszeredában.
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Nem tart a továbbiakban 
igényt Levi Levine já-
tékára a Csíkszeredai 

Hargita Gyöngye KK férfi-ko-
sárlabdacsapata. A csapat veze-
tőségének kezdeményezésére az 
amerikai játékossal szerződést 
bontottak. Az okok között sze-
repelt az, hogy a légiós nem illett 
bele a csapat jövőbeni elképze-

léseibe, továbbá a játékos és a 
csapat vezetősége sok kérdésben 
nem volt egy véleményen, ami 
gátolta az eredményes közös 
munkát. A KK vezetősége a ké-
sőbbiekben szeretné pótolni a 
kieső légióst, ám hogy helyére 
már az idén vagy csak a jövő év 
elején szerződtetnek-e valakit, 
még nem tudott.

Levi Levine Csíkszeredába 
érkezése előtt a Marosvásárhelyi 
KK-t és a Kolozsvári Gladiátoro-
kat erősítette. 2010 őszén igazolt 
Csíkszeredába, ahol az első idé-
nyében 14,7 pontos meccsátlagot 
produkált. Az idei hat mérkőzés 
alatt Levine 15 pont/mérkőzés 
átlaga volt.

Levi Levine az egyik közössé-
gi portálon keresztül búcsúzott 
el a várostól és a szurkolóktól.  
– Itt az idő, hogy búcsút mond-
jak. Nem az én döntésem volt, 
de úgy látszik, hogy azok az ál-
dozatok, amiket hoztam, nem 
voltak értékelve. Sajnos egyesek 
kosárlabdatudását elvakítja a ma-
kacsság. Szerencsés vagyok, hogy 
pozitív példát tudtam mutatni 
Csíkszeredának arról a sportról, 
amit szeretek. Hiányozni fognak 
az emberek a városból, a jó bará-
taim és a csapattársaim, akikkel 
közösen harcoltunk. Találkoz-
tam pár új sráccal az új idény-
ben, akikkel szerettem játszani 
és akikkel a továbbiakban is kap-
csolatban maradok. Kívánok a 
csapatnak és volt társaimnak sok 
sikert – írta Levine.

Az amerikai kosaras továbbra 
is az országban szeretne maradni, 
de még nem tudja, hogy hol foly-
tatja pályafutását.

A Forma–1 vezetői készen 
állnak átbeszélni a csapatok 
közti technikai kooperációkat 
a holnap sorra kerülő Forma–1 
Bizottság ülésén, ugyanis át-
látható rendszert szeretnének, 
ha esetleg engedélyezik az au-
tók adásvételét a jövőben. Brit 
lapértesülések szerint az egyik 
csapat kérésére két plusztémá-
ról is szó lesz a genfi megbe-
szélésen.

A csapatok közti techni-
kai kooperációról tart 
holnap Genfben ülést a 

Nemzetközi Automobil-szövet-
ség (FIA) Forma–1 Bizottsága. 
Az egyik csapat kérésére két 
plusztémáról is szó lesz, az egyik 
a konstruktőr fogalmának tisz-
tázása, a másik pedig az, hogy 
az egyes résztvevők más csapa-
tokhoz kihelyezett szakemberei 
által akár egy vagy két irányba 
áramoltatott információk nem 
sértik-e a szerzői tulajdonjog vé-
delmét.

A brit Autosport szaklap ér-
tesülései szerint azután került 
reflektorfénybe a téma, hogy 
egyesek megkérdőjelezték, med-
dig mehet el egy-két csapat az in-
formációátadásban – különösen 
a McLaren, amely már évek óta 
technikai partnere a Force Indi-
ának, és a következő idényben a 
Virgin Racinggel is kapcsolatban 
áll majd. A megbeszélésnek azért 
is van jelentősége, mert egyre 
több nagycsapat szeretne ügyfél-
autókat biztosítani másoknak, a 
kiscsapatok pedig több segítséget 
várnak.

Nem akarnak
gyári csapatot
Carlos Ghosn, a Renault ügy-

vezető igazgatója elárulta, a francia 
gyártó soha nem volt még ennyire 
elkötelezett a Forma–1 iránt, noha 
továbbra sem tervezi, hogy konst-
ruktőrként vállaljon szerepet az 
autósportok csúcsosztályában. A 
Renault jövőre négy csapatot, a 
Williamst, a Red Bull Racinget, 

és a várhatóan új név alatt futó 
Team Lotust (Caterham) és Lotus 
Renault GP-t (Lotus) látja majd el 
erőforrásaival.

„Ha van egy csapatod, és ez 
a csapat nyer, akkor nagyszerű 
munkát végzel, de ha ennek a csa-
patnak nincs jó teljesítménye, ak-
kor nem végzel olyan jó munkát” 
– mondta a Renault ügyvezetője, 
aki szerint sokkal jobb hozzáállás 
a francia gyár részéről, hogy a be-
látható jövőben csak motorszállí-
tóként vesz részt a Forma–1-ben.

Habár konstruktőrként a Re-
nault kétszer egymás után – 2005-
ben és 2006-ban – világbajnoki 
címet szerzett, Ghosn elárulta, 
nem tervezik, hogy a közeljövő-
ben gyári csapattal álljanak elő. 
A szakember emellett elmondta, 
bízik abban, hogy új partnerük, a 
Williams jövőre nagyot lép majd 
előre: „Hiszünk a Williamsben, és 
nyilván azért látjuk el őket moto-
rokkal, mert hisszük, hogy sokkal 
több potenciál van bennük, mint 
amit idén mutatnak.”
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Levine-nal szerződést bontottak
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Ismét terítéken a Forma–1-es ügyfélautók
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Kilencszer zörrent meg Catrinoi hálója a tegnapi mérkőzésen fotó: hochei.ghidbrasov.ro

Levi Levine  fotó: csikikosar.ro

Visszavágtak a brassóiak
vasárnap Bukarestben könnye-
dén nyert a Steaua a Corona 
Fenestela 68 ellen, tegnap vi-
szont Brassóban a hazaiak 
kiütéses győzelmet arattak a 
fővárosiakkal szemben a jégko-
rong moL Ligában. A vendégek 
kétszer is vezettek, ám a „mé-
hecskék” a vasárnapi találkozó-
val ellentétben tudtak fordítani.

Tizenhárom gólt hozott teg-
nap késő délután a Corona 
Fenestela 68 és a Steaua kö-

zötti brassói MOL Liga-összecsapás. 
A barcaságiak vasárnap 5–2-re kap-
tak ki Bukarestben, a két csapat utol-
só, brassói összecsapásán is a Steaua 
diadalmaskodott, így kétszeresen 
is fűtötte a sárga-feketéket a vissza-
vágás láza. A tegnapi találkozót is a 
Steaua nyitotta góllal, amelyre két 
perccel később válaszoltak a hazaiak, 
de az első negyedóra végén újból a 
bukarestieknél volt az előny, amit 
az első harmad végére nemhogy le-
dolgozott a házigazda, de az állást is 

megfordította. Az első szünet után 
beindult a barcasági henger, a Steaua 
igazából még egy alkalommal, a 36. 
percben tudta egy gólra megközelí-
teni a brassói csapatot, de igazából 
esélye sem volt a fővárosi gárdának a 
győzelemre.

A sportszerű találkozón a 
brassóiak többször veszélyeztet-
ték Catrinoi ketrecét, és csak a 
bukaresti kapusnak köszönhető, 
hogy a „méhecskék” nem jutot-
tak el tíz gólig, a másik oldalon 
viszont Fülöp Rajmond annak 
ellenére, hogy 24 lövést hárított, 
a négy kapott gólból hármat az ő 
számlájára lehet írni.

Eredmény: Brassói Corona Fe-
nestela 68 – Steaua 9–4 (3–2, 3–1, 
3–1) /Borsos (8., 17.), Antal (19.), 
Nagy (27.), Bartzen (38.), Varga 
(39., 41.), Filip (48.), Zsók (53.), 
illetve Georgescu (6.), Butocsnov 
(14.), Timaru (36.), Nicolescu 
(50.)/. A Ferencváros – Újpest és a 
Dab.Docler – HSC Csíkszereda ta-
lálkozók lapzárta után értek véget.


