
Jól tartotta magát a szünetig a 
Csíkszeredai Hargita Gyöngye 
KK a hazai kosárlabda-bajnokság 
második helyezettje elleni talál-
kozón, ám a szünetet követően 
a CSU Ploieşti összekapta magát 
és 12 pontos különbséggel meg-
nyerte a meccset. A csíki kosara-
sok számára a harmadik negyed 
jelentette a vereséget, ekkor a 
ploieşti-iek tizenegy ponttal dob-
tak többet a piros-fehéreknél.

A vereség ellenére remek talál-
kozót játszott szombaton a 
Csíkszeredai Hargita Gyön-

gye KK a hazai kosárlabda-bajnok-
ság 9. fordulójában a CSU Ploieşti 
ellen. A Brazi-on rendezett meccsen 
a csíki kosarasok a szünetben még 
egy ponttal vezettek, ám a harmadik 
negyedben a CSU összekapta ma-
gát és megnyugtató különbségre tett 
szert. Ezek után hiába alakult szoros-
ra az utolsó játékrész is, a harmadik 
negyedben kialakult különbség dön-
tötte el a győztes kilétét.

Az első öt percben fej-fej mellett 
haladtak a csapatok, ekkor azonban 
a hazaiaknak sikerült megszerezni-
ük a vezetést, ám Tucker zsinórban 

öt pontot szerezve megfordította az 
állást a csíkiak javára. A csíkiak jó so-
rozata nem szakadt meg és a hetedik 
percben hat ponttal vezettek a CSU 
ellen, ám az első negyed végére a ha-
zaiaknak sikerült egyre faragni a hát-
rányt. A második negyed elején ma-
radt a kiegyenlített játék, de a játék-
rész felénél rákapcsolnak Lászlófy 
Botond tanítványai és hét ponttal 
újra ellépnek (29–22), ám a szünet 
előtti hajrában a hazaiaknak újra 

sikerül egy pontra megközelíteni 
a csíkiakat.

Sajnos a szünet után a ploieşti-i 
csapat összekapta magát, a harmadik 
negyedben tizenegy ponttal dob-
tak többet, és hiába próbálkoztak 
a csíkiak, nem sikerült lefaragni az 
összeszedett hátrányt. A vereség elle-
nére azonban dicséretesen játszott a 
Csíkszeredai Hargita Gyöngye KK.

A ploieşti-ieknél Cătălin Burlacu 
és Alekszander Vlahovics egyaránt 
15–15 pontot dobott, míg a csíkiak 
közül Dino Erceg 16, Emmanuel 
Dies pedig 15 pontot dobott.

Eredmények
A liga, 9. forduló: CSU Ploieşti – 

Csíkszeredai KK Hargita Gyöngye 
70:58 (15:16, 16:16, 19:8, 20:18). 
A csíki pontszerzők: Erceg 16 (1 x 3), 
Dies 15, Long 14 (2 x 3), Tucker 6 (1 
x 3), Pora 4, Samoila 3 (1 x3 ). Kolozs-
vári U – Energia Rovinari 89:92, BC 
Temesvár – Medgyesi Gaz Metan 
78:76, Nagyszebeni CSU Atlassib 
– SCM Craiova 87:76, Bukaresti 
CS Municipal 91:49, Otopeni – 
Giurgiu 57:48, Nagyvárad – BCM 
U Piteşti 78:81, Dinamo – BC Ma-
rosvásárhely 74:64.

Nem csupán városi rangadónak 
számított a Kolozsvári CFR – Ko-
lozsvári U találkozó, hanem a lab-
darúgó 1. Ligában is derby volt a 
két gárda összecsapása. A 14. 
fordulóban az éllovas is könnye-
dén nyert, a marosvásárhelyiek 
viszont idegen környezetben sze-
rezték meg a győzelmet.

Színvonalas találkozót játszott 
szombaton a labdarúgó 1. 
Liga 14. fordulójában a két 

kolozsvári csapat. A találkozó 
nem csupán városi, hanem baj-
noki rangadónak is számított, a 
meccs után négy pont a két gárda 
között a különbség a CFR javára.

A fellegvári stadionban rende-
zett meccsen a CFR negyedóra el-
teltével Cadú révén szerezte meg a 
vezetést, fél óra elteltével Weldon 

már kettőre növelte a hazaiak elő-
nyét. Az első félidő ráadásában 
Tony szépített, ám a szünet után 
is a CFR uralta ellenfelét, így nem 
volt meglepetés, hogy a 66. perc-
ben Kapetanosz újra kettőre nö-
velte a hazaiak előnyét.

A listavezető Dinamo negyed-
órával a meccs vége előtt lőtte a ta-
lálkozó egyetlen gólját Danciulescu 
révén, így a bukarestiek minimális 
különbséggel győzték le Nagysze-
bent. Az FC Brassó a szünet után 
tudta eldönteni a Dacia Mioveni el-
lenni meccset, a Petrolul üres lelátók 
előtt kapott ki hazai pályán Maros-
vásárhelytől, míg a bajnoki címvédő 
a Sportult győzte le egy góllal.

Eredmények
1. Liga, 14. forduló
Petrolul Ploieşti – FCM Maros-

vásárhely 0–1, Galaci Oţelul – Spor-
tul Studenţesc 1–0, FC Brassó – CS 
Mioveni 4–0, Dinamo – Nagysze-
beni Voinţa 1–0, Kolozsvári CFR 
– Kolozsvári U 3–1, SC Vaslui – 
Pandurii Târgu Jiu 3–2. A Ceahlăul 
Piatra Neamţ – Steaua találkozó 
lapzárta után ért véget, a Rapid – 
Medgyesi Gaz Metan (19, Dolce 
Sport) és a Concordia Chiajna – 
Astra Ploieşti (20.30, Digi Sport 1) 
találkozókat ma játsszák.

OTP Bank Liga, 16. forduló
Lombard Pápa – Újpest 0–1, 

Videoton – Siófok 7–0, Haladás 
Sopron – Pécsi MFC 0–0, ZTE – 
Diósgyőr 1–1, Kecskemét – Paks 
0–1, Győri ETO – Honvéd 1–3, 
Vasas – Debrecen 0–0 (17). A 
Ferencváros – Kaposvári Rákóczi 
találkozó lapzárta után ért véget.

Négy válogatott részvételével 
rendezték az elmúlt hétvégén 
a Kárpátok-kupa női kézilabda-
tornát. Az első játéknapon ke-
rült sor a román–magyar rang-
adóra, melyet a piros-fehér-zöl-
dek nyertek. A tornagyőzelem a 
román válogatotté lett.

Rangos nemzetközi női 
kézi labdatornát rendez-
tek az elmúlt hétvégén 

Dro be ta Turnu Severinben. A 
Kár pá tok-kupáért a házigazda ro-
mán válogatott mellett Magyar-
ország, Szerbia és Macedónia 
küzdött. Pénteken a torna nyitó-
mérkőzésén a szerbek huszonegy 
góllal verték a macedónokat, míg 
az esti találkozón Magyarország 
legyőzte Romániát. Szombaton a 
házigazdák is felülmúlták Mace-
dóniát, a magyarok pedig kisebb 

meglepetésre kikaptak a szerb 
válogatottól. A torna utolsó nap-
ján, tegnap a magyarok is lelépték 
a macedónokat, míg Románia 
könnyedén verte a szerbeket. Az 
első három csapat 4–4 ponttal 
zárt, közöttük az egymás elleni 
mérkőzések gólarányai döntöt-
ték el a rangsort.

A Kárpátok-kupa eredményei: 
Szerbia – Macedónia 41–20, Ro-

mánia – Magyarország 33–35, 
Románia – Macedónia 35–16, 
Magyarország – Szerbia 33–37, 
Macedónia – Magyarország 20–
31, Románia – Szerbia 37–18. A 
rangsor: 1. Románia, 2. Szerbia, 
3. Magyarország, 4. Macedónia.

Kikapott a HCM
Újabb vereséget könyvelhetett 

el a férfi Bajnokok Ligája csoport-
körében a Konstancai HCM. A 
tengerpartiak ezúttal Skopjeben 
kaptak ki és pont nélkül áll-
nak a D csoportban. Eredmény: 
Metalurg Skopje – Konstancai 
HCM 25–18.

A Pick Szeged azonban bra-
vúrt ért el hazai környezetben, 
miután három góllal legyőzte a 
Montpelliert. A magyarok a fél-
idő vége előtt vették át a vezetést 
a franciáktól, a második játékrész-

ben pedig még növelni is tudták 
az előnyt. A Szegednek így négy 
pontja van a csoportjában, de még 
legalább egy bravúr kellene a to-
vábbjutáshoz. A spanyolországi 
Leonban vagy hazai környezet-
ben a dán Koppenhága ellen felet-
tébb nehéz nyerni, Kielben pedig 
majdhogynem lehetetlen. Ered-
mény: Pick Szeged – Montpellier 
38–35.

Szoros meccsen nyertek a magyarok a házigazda Románia ellen

Dino Erceg szerezte a legtöbb pontot

SzüNeTBeN Még vezeTTeK A CSíKiAK

Tisztes helytállás Ploieşti ellen

Vasutas győzelem a kolozsvári rangadón

iTTHON MArAdT A KárPáTOK-KUPA

Tornagyőztes 
a román válogatott
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Két pont Szatmárnémetiből

Nem okozott gondot a 
Szé kelyudvarhelyi KC-
nak a Szatmárnémeti 

VSK legyőzése idegen környe-
zetben. Az udvarhelyiek a ta-
lálkozót az elejétől uralták, a 
két csapat között tíz pontos kü-
lönbség is kialakult, ám a vége 
„csak” nyolc gólos udvarhelyi 
siker lett. 

Egészségügyi okok miatt Mar-
tin Johannson kimaradt az SZKC 
keretéből, helyette az ifi váloga-
tottat, Szász Andrást nevezték, 
aki az utolsó percekben pályára 

is lépett. A találkozón az udvar-
helyiek első számú kapusa, Varó a 
15. percben lesérült, helyette Or-
bán védte végig a találkozót.

A 9. forduló eredményei: 
Szatmárnémeti VSK – Szé kely-
udvarhelyi KC 27–35 (11–18), 
Bákói Dedeman – Bukaresti CSM 
32–23, Temesvári Poli – Bucovina 
Suceava 27–21, Konstancai 
HCM – Dinamo Călărași 36–31, 
CSM Ploiești – Krassó-Szörényi 
CS 26–26, Pandurii Targu Jiu 
– Steaua 38–36, Kolozsvári U – 
Tordai Potaissa 27–26.


