
Sokat hibázott, döntő szituáci-
ókban nem koncentrált a Szé
kely udvarhelyi KC férfikézilab-
dacsapata, így nem kis megle-
petésre döntetlennel ért véget 
a CSM Ploieşti elleni bajnoki 
találkozó. A múlt heti jó játékot 
ezúttal a gyenge váltotta fel. 
Javítani jövő hét végén az eu-
rópai kupaporondon lehet.

Az újonc CSM Ploieşti nem 
kellett volna problémát je-
lentsen a Székelyudvarhelyi 

KC-nak a román férfi-kézilabdabaj-
nokság 10. fordulójában, még akkor 
sem, ha utóbbi kapusgondokkal 
küszködött. Orbán Szilárd viszont 
tette a dolgát, ahogy hellyel-közzel 
a házigazda is az első játékrészben. 
A 10. perctől átvette a vezetést, a 
félidőben pedig már négy góllal ve-
zetett az SZKC.

A pihenőt követően aztán egy-
re közelebb került az ellenfél, de 
ehhez kellett, hogy az udvarhelyi 

fiúk heteseket hagyjanak kihasz-
nálatlanul, labdákat szórjanak el, 
néha gyerekes hibákat követve el. 
Az ellenlábas kiegyenlített a vég-
játékra, de még így is nyerhettek 
volna. Az utolsó percben százszá-
zalékos lehetőségek maradtak ki, 

így ezen idény legfájóbb eredmé-
nye született meg.

Eredmény: Székelyudvarhelyi 
KC – CSM Ploieşti 27–27 (15–
11) /az SZKC gólszerzői: Rusia 9, 
Florea 5, Mihalcea, Adomnicăi, 
Tálas 3-3, Câmpan, Irakli 2-2/.

Rusia ezúttal is kitett magáért: 9 gólt dobott Fotó: Balázs attila

Novák Ede átveszi a Life goes on-díjat Michael Hatchiefftől
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liFe goeS ondíJ A CSíKSZeredAi KeréKPároSnAK

Bécsben tüntették ki 
Novák Edét

Rangos kitüntetést vehe-
tett át szombaton este 
Bécsben Novák Ká-

roly Eduárd: a Tusnád Cycling 
Team kerékpárosaát a Life goes 
on-gála keretében díjazták. A 
2009-ben alapított Life goes 
on-díjat olyan személyiségek-
nek ítélik oda, akik egy drámai 
újrakezdés után érnek el sikere-
ket, vagy rászorult személyeken 
segítenek.

A bécsi Hofburg-palotában 
rendezett gálán a sportolók közül 
Novák Károly Eduárd vehette át 
a Life goes on-díjat. A csíkszere-
dai kerékpáros az egykori oszt-
rák gyorskorcsolyázó, és Ausztria 
bobcsapatával olimpiai aranyér-

mes Michael Hatchiefftől vette át 
a díjat.

„Büszke vagyok, hogy a sporto-
lók közül idén én kaphattam meg a 
Life goes on-díjat, amely egy rangos 
elismerés az általam elért eredmé-
nyekért. A győzni akarás, a kemény 
munka és az elért eredmény határ-
talan, nem az számít, hogy honnan 
jössz, hanem az, hogy mit értél el” – 
nyilatkozta az ünnepély után Novák 
Ede. A kétszeres parakerékpáros 
világbajnok szerint meglepődött, 
hogy ami számára természetes, az 
mások számára nagyszerű. „Boldog 
vagyok, hogy azzal, amit és aho-
gyan teszek, példakép lehetek má-
soknak” – mondta a csíkszeredai 
kerékpáros.

Érvényesült
a papírforma

nem sikerült felborítania a pa-
pírformát a Csíkszeredai Hargi-
ta gyöngye KK férfikosárlab-
dacsapatának a 10. fordulóban 
Temesvár ellen, hazai környe-
zetben. A bánságiak 17 ponttal 
nyerték a mérkőzést.

Nem sikerült ugyanazt a 
bravúrt végrehajtania 
a Csík sze redai Hargita 

Gyön gye KK férfi-kosárlabdacsa-
pa tának, mint a múlt idényben a 
Temesvári BC ellen, amikor oda-
vissza verték a bánsági gárdát az 
alapszakaszban. A vendégek ez-
úttal komolyan vették a KK elle-
ni találkozót, és már a mérkőzés 
elején magabiztos előnyre tettek 
szert (1:14). Az első félidőben 
egy csapat volt a pályán, éspedig a 
Temesvári BC: nagyon magabiz-
tosan és pontosan játszottak, ami 
ellen Lászlófy Botond, a KK tré-
nere nem kapta az ellenszert.

A második félidőre felrázta 
csapatát a csíki edző, és a KK el-
kezdett kapaszkodni, de az első 
félidőben összeszedett hatalmas 
hátrányt nem tudták lefaragni, 
pedig volt pillanat, amikor már 
csak 12 pont volt a hátrány. 
A vége mínusz 17 lett. A csíki 
gárda a következő fordulóban 
Bukarestben lép pályára decem-
ber 3-án a helyi CSM ellen 18 
órától.

Eredmény: Csíkszeredai Har-
gita Gyöngye KK – Temesvári BC 
74:91 (10:21, 16:30, 23:16, 25:24). 
Pontszerzők: Erceg 23 (4 x 3), Dies 
18, Tucker 13, Long 10, Jakab 5, 
Samoilă 3 (1 x 3), Pora 2, illetve 
Jovanovics 18 (2 x 3), Archie 18, 
Szirisevics 15 (3 x 3), Popescu 13, 
Markovics 6 (1 x 3), Tóth 6, And-
rei 5 (1 x 3), Păltinişanu 5, Csuics 
5 (1 x 3).


