
Már az első mérkőzésen eldön-
tötte a továbbjutás sorsát a 
Székelyudvarhelyi KC férfi-kézi-
labdacsapata az EHF-kupa har-
madik körében a norvég bajnok 
Haslum HK-val szemben, amely 
találkozón közel tökéletesen 
játszottak és 11 góllal nyertek. 
A második mérkőzés így forma-
ság volt, amit végül döntetlenre 
hoztak a felek.
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Nagyvonalakban már az 
első mérkőzésen eldöntöt-
te a továbbjutás sorsát a 

Székelyudvarhelyi KC férfi-kézilab-
dacsapata az EHF-kupa harmadik 
körében szombaton, ami után a teg-
nap esti Haslum HK elleni találko-
zót csak a „formaság” kedvéért kellett 
lejátszani. Mint ismeretes, az SZKC 
és a norvég bajnok Haslum HK az 
EHF-kupa harmadik körének mind-
két mérkőzését Székelyudvarhelyen 
játszotta, miután a két klub már ko-
rábban megegyezett erről.

A Vlad Caba által dirigált 
székelyudvarhelyi gárda az első 
összecsapás 11 góllal nyerte, míg 
tegnap este döntetlen született.

Tökéletes második félidő
Telt ház, parádés hangulat fo-

gadta a csapatokat szombat este a 
székelyudvarhelyi sportcsarnokban. 
Vlad Caba az első félidőben Or-
bánnal kezdett a kapuban, aki meg 
is állta a helyét. A csapatok nem 
sokat tapogatództak, egymásnak 
estek, ez pedig a gólokban is meg-
látszott. A 10. perctől kezdve már 
látni lehetett, hogy ha az udvarhelyi 
csapat odafigyel a védekezésre, ak-
kor könnyedén meg lehet a nagyon 

óhajtott győzelem. Ekkortól kezd-
ve Orbán remeke védései önbizal-
mat adtak a csapatnak és az SZKC 
4-5 góllal folyamatosan vezetett. Az 
utolsó percekben viszont az előnyt 
könnyedén kiengedték a kezükből 
és a norvégok a szünetre egyenlítet-
tek (21–21).

A térfélcserét követően egy má-
sik udvarhelyi csapat érkezett ki a pá-
lyára és a szurkolóktól hajtva pazar 
rajtot vettek: közel 15 percen keresz-
tül nem kaptak gólt, míg zsinórban 
kilencet vágtak. A norvégok ekkor 
megtörtek, a második félidőben 
szerepet kapó Varó pedig valósággal 
megbabonázta a skandinávokat, akik 
az udvarhelyi „pokolban” megsül-
tek. A hajrában örömjáték lett, Vlad 
Caba a cseréknek is több lehetőséget 
biztosított, miközben a kezdők tar-
talékolhattak a tegnap esti második 
mérkőzésre. A vége megérdemelt 11 
gólos hazai siker lett.

Gólparádé
a második meccsen
A két csapat ott kezdte a máso-

dik összecsapást, ahol szombaton 
az elsőt. Egymásnak estek, és az 
udvarhelyi sportcsarnokban csak-
úgy potyogtak a gólok. A vezetést 
ezúttal is a norvégok szerezték, ám 
Rusiáék hamar megfordították az 
állást. Igaz, csak rövid ideig, hi-
szen ezen mérkőzés házigazdája, a 
Haslum HK hamar talpra állt, át-
vette a játék irányítását és a kezde-
ményezést, meglépni viszont nem 
tudott. A félidőre kétgólos előny-
nyel mehettek a norvégok.

A fordulást követően valami-
vel jobb védekezést mutattak be a 
csapatok. Az udvarhelyiek hamar 
ledolgozták kétgólos hátrányukat, 
de a vezetést csak a 49. percben 

tudták újra megszerezni Irakli ré-
vén. A végén úgy nézett ki, hogy ez 
a meccs is meglesz az SZKC-nak, 
de Johannson utolsó percek béli 
kiállítása meghiúsította, és végül 
igazságos döntetlen született.

A két mérkőzés után megérde-
melten jutott a következő körbe a 
Székelyudvarhelyi KC. Az udvarhe-
lyi publikum kitett magáért mindkét 
mérkőzésen, amelyeken az elejétől 
a végéig szurkoltak. Az ünneplésből 
viszont nemcsak a hazaiaknak jutott 
ki, hanem a norvégoknak is, akiket 
sportszerűen megtapsolt a közön-
ség. Érdekesség, hogy a Haslum 
játékosai a játék végén a székely 
himnusz éneklése alatt ugyanúgy 
összeölelkeztek, mint a hazaiak.
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Nem bírták a norvégok
az udvarhelyi katlant
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Szombaton sakkozó gyere-
kek lepték el Csíkszere-
dában a Megyei Ifjúsági és 

Sport igazgatóság sakktermét, az 
idén is megrendezésre került a 
Mikulás-kupa rapid sakkverseny. 
A 35 versenyző két csoportban 
játszott 5 fordulós svájci rend-
szerben. A 10 év felettiek 15 fős 
csoportjában Ördög Ákos szerez-
te meg a győzelmet 4,5 ponttal a 4 
pontos Greceanu Adrian és a 3,5 
pontos Băgiu Radu (mindkettő 
a Brassó megyei Prázsmárról) 
előtt. Az ősztől a sepsiszentgyör-
gyi csapatot erősítő csíkszeredai 
ifjúsági játékos, Ördög Ákos 
nyerte a Hargita Népe szerkesz-
tősége által felkínált Asztalos-
Bán: A sakkjáték elemei című 9 

kiadást megért nagyszerű köny-
vet. A fiúk csoportjában játszó 
Radu Delia (Csíkszeredai Caissa 
Sakk Klub) 3 ponttal a legjobb 
lányversenyző díját nyerte.

Nagy volt a harc a 10 éven 
aluliak 20 fős mezőnyében, 
ahol 4 ponttal négyes holtver-
seny alakult ki az élen. Jobb 
mezőnyértékeléssel (Buchholz) 
Băghiu Bianca Ioana (Prázsmár) 
végzett az élen Antal Dávid, 
Domokos Edvin és Bege Csaba 
(mindhárman Caissa) előtt. A 6 
éves Faur Blanka (Csíkszereda) 
és Kristály Ágoston (Dánfalva) 
volt a legfiatalabb résztvevő. 
Szebeni Pál rendező mindenki-
nek oklevelet és édességet aján-
dékozott.

Mikulás-kupa sakkverseny

Csoportkép a Mikulás-kupa résztvevőiről

Az első mérkőzésen nyújtott teljesítményének köszönhetően simán jutott tovább az SZKC (pirosban) fotó: balázs attila

Eredmények

1. mérkőzés: Székely ud-
var helyi KC–Haslum HK 
39–28 (21–21) /gólszerzők: 
Mihalcea 8, Kuzmanoszki 7, 
Adomnicai 6, Tálas 5, Florea 
4, Rusia 3, Irakli2, Ferenczi, 
Komporály, Câmpan, Johann-
son 1-1, illetve Koren 7, 
Barthold 5, Hauge, Tonnesen 
4-4, Kristensen, Roe 3-3, 
Haldorsen, Krabbe 1-1/.

2. mérkőzés: Haslum 
HK – Székelyudvarhelyi KC 
33–33 (19–17) /gólszerzők: 
Kristiensen 8, Tonnesen 7, 
Koren 6, Roe 5, Berthold, 
Hauge 3-3, Tobiasen 1, illetve 
Tálas 7, Rusia 6, Kuzmanoszki 
4, Adomnicăi, Johannson 
3-3, Florea, Ferenczi, Irakli, 
Câmpan 2-2, Orbán L., 
Mihalcea 1-1/.


