
Hazai pályán szenvedett veresé-
get a férfikosárlabda országos 
bajnokság nyolcadik fordulójában 
a Csíkszeredai Hargita Gyöngye 
KK. A csíki csapat az első negyed 
feléig tudta tartani a Nagyszebeni 
CSU által diktált iramot, az ellen-
fél rengeteg hárompontosára alig 
akadt hazai válasz.

Kopacz Gyula
kopacz.gyula@hargitanepe.ro

Könnyedén győzött a Nagy-
szebeni CSU szombaton a 
csíkszeredai sportcsarnok-

ban a Hargita Gyöngye KK ellen 
a hazai férfi-kosárlabdabajnokság 
nyolcadik fordulójában. Pedig az 
első negyed feléig nem úgy tűnt, 
hogy a vendégek számára sétaga-
lopp lesz a találkozó. A hazaiak a 
Long, Jakab, Pora, Tucker, Erceg 

ötössel kezdtek, az első hazai kosa-
rat Long dobta. Az első negyedben 
fej fej mellett haladtak a csapatok, 
a csíkiak többször vezettek is, de a 
hajrában a nagyszebenieknek sike-
rült átvenniük a vezetést és kilenc 
ponttal el is húztak. A második 
negyedben aztán a vendégek maga-
biztos és pontos játéka meghozta az 
eredményt, hárompontos dobása-
ik rendre célba értek, míg az egész 
pályás letámadás során többször 
is labdát szereztek. A csíkszeredai 
kosarasok rengeteg hibával játszot-
tak, az eladott labdák mellett ők is a 
hárompontos dobásokat erőltették, 
de a labda számos esetben a gyűrű-
ről pattant vissza a térfélre, a lepat-
tanóknál meg az ellenfél volt ponto-
sabb. A szünetre már huszonhárom 
pont volt a CSU előnye, ami sajnos 
a második félidőben csak nőtt.

A harmadik negyedben jóval ki-
egyenlítettebb volt a játék, sőt a já-
tékrész felénél úgy tűnt, magára ta-
láltak a csíkiak. A vendégek hamar 
begyűjtötték az öt egyéni hibát, ám 
ezt követően jobban koncentráltak, 
így a piros-fehérek nem tudtak eb-
ből előnyt kovácsolni. A negyedet 
egyébként egy ponttal a csíkszere-
daiak nyerték. Az utolsó tíz perc-
ben is a vendégek uralták a pályát, 
sorra dobták a hárompontosokat, a 
hazaiak pedig egyszerűen nem tud-
tak mit kezdeni a szebeniek egész 
pályás letámadásaikkal.

A csíkszeredai csapatból Long, 
Tucker és Dies is 15-15 pontig 
jutott, utóbbi kilenc alkalommal 
szerzett az ellenféltől labdát, a 
CSU-tól Austin dobott a legtöbb 
pontot, 26-ot.

Eredmények
Csíkszeredai Hargita Gyöngye 

KK – Nagyszebeni CSU 87:121 
(21:30, 19:33, 27:26, 20:32). A 
hazai csapat pontszerzői: Long 
15 (2 x 3), Dies 15, Tucker 15, Ja-
kab 12, Pora 11 (1 x 3), Erceg 10, 
Roşu 9 (1 x 3).

BCM Piteşti – Kolozsvári 
U 58:72, Marosvásárhelyi KK – 
CS Otopeni 105:64, Temesvári 
BC – Poli Iaşi 104:48, Medgyesi 
Gaz Metan – CSU Ploieşti 95:97 
(hosszabbítás után), CSS Giurgiu 
– Nagyváradi VSK 59:80, SCM 
Craiova – Bukaresti Dinamo 
98:106, Energia Rovinari – Buka-
resti CSM 82:81.

A bajnok Konstancai HCM-től 
szenvedett hazai pályán vere-
séget a Székelyudvarhelyi KC a 
román férfi-kézilabdabajnokság 
nyolcadik fordulójában. Az első 
félidőben még fej fej mellett 
haladt a két csapat, ám a má-
sodik játékrészben a vendégek 
fölényben játszottak.

Nem sikerült a bajnokve-
rés a Székelyudvarhelyi 
KC csapatának a hazai 

férfi-kézilabdabajnokság nyolca-
dik fordulójában, a Konstancai 
HCM a második félidőben pon-

tosabban játszva nyert a Küküllő-
parti városban. A két csapat az első 
játékrészben felváltva vezetett, a 
hazaiak egy alkalommal tudták 
csupán kettőre növelni előnyüket, 
a szünetre azonban egyenlő állás-
sal mentek a felek.

A második félidő elején a ten-
gerpartiak jobban összpontosí-
tottak és sikerül elhúzniuk négy 
góllal, majd a 40. percben már 
öttel, öt perccel később már hét 
góllal vezettek. Ekkor kezdte meg 
a felzárkózást az SZKC, sokáig öt 
pont maradt a hazaiak hátránya, a 
hajrában viszont kettőre csökkent 

a vendégek előnye, ám az egyen-
lítés nem sikerült az udvarhelyi 
csapatnak.

A közönség a vereség ellenére 
is tapssal jutalmazta az SZKC-t, a 
találkozó győztesének kiléte gya-
korlatilag a második félidő elején 
a tízperces udvarhelyi rövidzárlat 
alatt dőlt el, azt követően a kivá-
rásra játszott a bajnoki címvédő.

Eredmény: Székelyudvarhelyi 
KC – Konstancai HCM 32–34 
(16–16). A hazaiak gólszerzői: 
Tálas 7, Rusia 7, Kuzmanoszki 6, 
Irakli 4, Ferenczi 3, Adomnicăi 2, 
Florea 2, Mihalcea.

Nem jött össze a kettős győzelem 
a Gyergyószentmiklósi Progym 
csapatának a hétvégi bukaresti 
összecsapásokon, pénteken a 
Steaua Rangers 2 legyőzte a pi-
ros-fehéreket a hazai jégkorong-
bajnokságban. A Progym szom-
baton javított és sikerült győznie 
a sereghajtó ellen.

A rendes játékidőben először 
aratott győzelmet pénteken 
a Steaua Rangers 2 a hazai 

jégkorongbajnokságban, a szenvedő-
alany pedig a Gyergyószentmiklósi 
Progym volt. Pedig nem kezdte rosz-
szul a meccset a vendégcsapat, Cser-
gő kétszer is bevette az ellenfél kapu-
ját, de a hazaiak is ugyancsak kétszer 
voltak eredményesek. A középső já-
tékrészben Daradics és Orbán révén 
kettővel is vezettek a gyergyóiak, de 
a Steaua 2 megfordította a szünetig 
az állást. Az utolsó játékrész elején a 

hazaiak négyre növelték az állást, a 
hajrában kettőre faragták hátrányu-
kat a vendégek, de az utolsó két perc-
ben már nem sikerült egyenlíteni.

Tegnap azonban a Progym 
játszotta a főszerepet, a találkozó 
első perceitől a piros-fehérek ural-
ták a játékot, az első szünetre már 
két-, a másodikra pedig háromgó-
los előnnyel mehettek pihenni. 
Az utolsó harmadot egálra hoz-
ták a csapatok, így a gyergyóiak 
három góllal verték a Steaua 2-t, 
amelyben a MOL Ligában sze-
replő csapat tagjai közül is pályára 
léptek néhányan.

Eredmények: Steaua Ran-
gers 2 – Progym 8–6 (2–2, 
3–2, 3–2) és 3–6 (1–3, 1–2, 
1–1) /Munteanu 2, Lupaşcu 2, 
Mihăilescu 2, Georgescu 2, Radu, 
Dumitru, Petrea, illetve Csergő 3, 
Daradics 2, Sára 2, Orbán 2, Ele-
kes, Neagoş, Köllő/.
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Az idény legsúlyosabb veresége

 Kikapott az SZKC

Gyergyói félsiker 
Bukarestben

Sok labdát vesztettek a csíkiak (fehérben) a palánk alatt fotó: csíki zsolt

hirdetéS

> Két vereség. Mindkét mérkőzését 
elvesztette a romániai jégkorong-válo-
gatott Sanokban az Euro Ice Hockey 
Challenge tornán. Pénteken Tom Skinner 
csapatát a házigazda lengyelek 9–0-ra 
győzték le, tegnap pedig Hollandia 4–2-
re nyert, a romániai csapat mindkét gól-
ját Becze Tihamér ütötte. Szombaton a 
lengyelek 5–1-re verték a hollandokat, 
így a tornagyőzelmet is a házigazdák sze-
rezték meg. A román válogatott holnap 
érkezik haza Sanokból, ezért a keddre 
tervezett Brassói Corona Fenestela 68 – 
HSC Csíkszereda MOL Liga találkozót 
szerdára halasztották.

> Olasz siker. Miskolcon az olasz válo-
gatott sikerével ért véget az Euro Ice Hockey 
Challenge torna. Pénteken a nyitómeccsen 
a taljánok 3–2-re nyertek az osztrákok el-
len, a Japán válogatott pedig 5–3-ra győzte 
le a házigazdákat, a magyarok góljait Nagy 
Gergő, Sikorcin és Benk szerezte. Szomba-
ton a japánok 5–1-re verték Ausztriát, az 
olaszok pedig hosszabbítás után győzték le 
Magyarországot, a hazaiak gólszerzői Vas 
Márton és Hári voltak. Tegnap délután a 
torna döntőjében Olaszország szétlövéssel 
győzte le Japánt 2–1-re, az osztrákok pe-
dig 4–1-re verték Magyarországot, a házi-
gazdáktól Vas Márton volt eredményes. A 

tornát Olaszország nyerte Japán, Ausztria 
és Magyarország előtt. 

> Vízilabda. Olaszország, Hollandia, 
Macedónia, Törökország és Görögország 
lesz a magyar férfi-vízilabdaválogatott 
ellenfele az eindhoveni Európa-bajnok-
ságon. A hollandiai városban január 16. 
és 29. között rendezik meg a tornát. A 
csoportokból az első automatikusan az 
elődöntőbe jut, míg a második és harma-
dik helyezett válogatott keresztbe játszik 
a fennmaradó két elődöntős pozícióért. 
Tehát egy csoportgyőzelem esetén máris 
elérhető közelségbe kerülne az Eb-érem. 

Megtartották a női sorsolást is: itt kide-
rült, hogy Merész András együttesének 
Hollandia, Oroszország és Nagy-Britan-
nia lesz az ellenfele. A lebonyolítás hason-
ló a férfiakéhoz: az első itt is az elődöntőbe 
jut, míg a második és harmadik keresztbe 
játszik. A csoportbeosztások: Férfiak: A 
csoport: Olaszország, Hollandia, Magyar-
ország, Macedónia, Törökország, Görög-
ország; B csoport: Horvátország, Szerbia, 
Montenegró, Románia, Spanyolország, 
Németország. Nők: A csoport: Hollandia, 
Oroszország, Magyarország, Nagy-Bri-
tannia; B csoport: Görögország, Spanyol-
ország, Olaszország, Németország.hí

rf
ol

ya
m


