
A Nemzeti Liga középsza-
kaszában az alsóház 5., 
utolsó előtti fordulójában 

rendezett szombati találkozón 
a belföldi kosárlabdázók mel-
lett csak két amerikai idegen-
légiós állt Steff Zakariás veze-
tőedző rendelkezésére, mivel 
a sérülés miatt hiányzó Lauren 
Gregory mellett ezúttal Tear`a 
Laudermill sem volt a meccs-
keretben.  

Az elején még vezettek

Jól kezdte a mérkőzést a vá-
sárhelyi csapat, az első negyed 
nagy részében előnyben ját-
szott, azonban a hazaiak sem 
maradtak le, így tíz perc játék 
után döntetlen volt az állás. Ez-
után is szoros maradt a küzde-
lem, majd Alexandria ritmust 
váltott, és szünetig ötpontos 
vezetést alakított ki. Fordulás 
után erre nem tudott válaszol-
ni a Sirius KK, sőt a vendéglá-
tók tovább növelték a különbsé-
get. Az utolsó negyedben még 
nagyobb volt a Teleorman me-
gyeiek fölénye, akik esélyt sem 
adtak a vásárhelyieknek, és vé-
gül húsz ponttal nyertek.

A Sirius KK (amelynél heten 
szereztek pontot) legeredmé-
nyesebb játékosa ismét Angel 
Robinson volt 23 ponttal, őt 
Teonia Mc Cune (18) és Mészá-
ros Kata (15) követték, de em-
lítésre méltó a fiatal Andreea 
Feiseș játéka, aki a meccs vé-
gén két távoli dobással 6 pon-
tot szerzett.  

Kikapott a listavezető

Az alsóház másik mérkőzé-
sén az Aradi ICIM szintén a 
találkozó második felében hú-
zott el végérvényesen, és fölé-
nyesen, 78–41-re verte a Jász-
vásári Politehnicát. A felső-
házban szintén az utolsó előt-
ti fordulót rendezték a közép-
szakaszban, a rangadón a Ko-
lozsvári Universitatea kisebb 
meglepetésre 70–57 arányban 
legyőzte a ranglistát torony-
magasan vezető Sepsiszent-
györgyi Sepsi SIC-et.  

A bajnokság középszaka-
sza hétközi fordulóval zá-
rul,  az alsóházban az utol-
só előtti helyezett Sirius KK 
szerdán a sereghajtó Jász-
vásári Politehnica vendége-
ként játszik, a mérkőzéssel a 
két együttes az egymás elleni 
helyosztóra készül.  

HORVÁTH BÁLINT OTTÓ

Elveszítette első mérkőzését 
a női röplabda A1 osztály ráját-
szásának alsóházában a Ma-
rosvásárhelyi Medicina: hazai 
pályán három szettben kika-
pott a tabellán mögötte álló SCM 
Pitești-től.

Két alapemberük nélkül, vi-
szont sok fiatal játékossal a pá-
lyán játszották le a szombati ta-
lálkozót a vásárhelyiek, ugyan-
is Andreea Petra és a szerb 
Klara Klaric sem lépett pályá-
ra a Ciprian Dârnescu – aki ko-
rábban a Medicina ifjúsági csa-
patánál tevékenykedett – által 
irányított Argeș megyeiek ellen. 

A saját szintjükhöz képest 
nagyon gyengén teljesítő ha-
zaiak mindhárom játszmá-
ban hátrányba kerültek. Az el-
ső kettőben egyértelműen alul-
maradtak, és bár a harmadik-
ban szorosabbá tették a játé-
kot, nem tudtak felülkerekedni 
ellenfelükön.

Vereségével a Medicina 27 
pontjával maradt az alsóházi rá-
játszás harmadik helyén a 32 
pontos, ebben a fordulóban győz-
tes Karácsonkői Unic, illetve a 

Jászvásári Penicilina mögött, 
és a következő, hétközi forduló-
ban szerdán a Galaci CSU pályá-
ján játszik.   

H. B. O.
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13.00 Curling, Női Világbajnokság, Pe-
king, Kína, csoportkör: Kana-
da–Svájc (Eurosport 1)

16.45 Országúti kerékpár, Katalán 
Körverseny, Spanyolország, 1. 
szakasz (Eurosport 1)

18.00 Férfi kézilabda, Bölények Ligája, 
24. forduló: Székelyudvarhelyi 
KC–Bukaresti Dinamo (Digi 
Sport 2, Dolce Sport 2)  

18.00 Labdarúgás, 1. liga, rájátszás, 
alsóház, 2. forduló: Temes-
vári ACS Poli–FC Voluntari 
(Digi Sport 1, Dolce Sport 1, 
Look TV)

19.00 Férfi kosárlabda, Nemzeti Liga, 
középszakasz, alsóház, 3. for-
duló: Galaci Phoenix–SCM U 
Craiova (Digi Sport 3)

19.00 Jégkorong, MOL Liga, dön-
tő, 4. mérkőzés: MAC Buda-
pest–DVTK Jegesmedvék (M4 
Sport)   

20.30 Labdarúgás, 1. liga, ráját-
szás, alsóház, 2. forduló: 
Zsilvásárhelyi Pandurii–Jász-
vásári CSM Poli (Digi Sport 1, 
Dolce Sport 1, Look TV)

Sportesemények 
a televízióban

Tisztesen helytállt a 

CSBT Alexandria elle-

ni kiszállásán a Maros-

vásárhelyi Sirius KK, 

mégis a mérkőzés má-

sodik felidejében alul-

maradt az esélyesebb 

hazaiakkal szemben.

Hétközi fordulóval zárul a női kosárlabda-bajnokság középszakasza

Szünetig tartották a lépést

Hiányos kerettel vett részt Alexandrián a Sirius KK 
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Meglepő vereséggel kezdték a rájátszást

Meglepetésre 
készül a City’us
Hétfőn és kedden a temes-
vári Constantin Jude Sport-
csarnokban rendezik a te-
remlabdarúgó Románia-ku-
pa négyesdöntőjét. A hétfői 
játéknapon játsszák az elő-
döntőket: 17.30 órától az FK 
Székelyudvarhely az előző 
két idény győztesével, a Dé-
vai Autobergamóval mérkő-
zik, 20 órától a második szá-
mú eséllyel induló, és fia-
tal csapattal rendelkező, de 
bizakodó Marosvásárhelyi 
City’us a házigazda Temes-
vári Informaticával találko-
zik. Mindkét elődöntőt a Futsal 
Romania Facebook és Youtube 
oldalán lehet élőben megte-
kinteni. A párharcok nyertesei 
kedden 20 órától játszanak a 
döntőben, az összecsapást a 
Digi Sport 2 élőben közvetíti.

Lejátsszák a női 
kupameccset
Döntött a Román Labdarú-
gó-szövetség fegyelmi bizott-
sága a március 9-én elma-
radt Székelyudvarhelyi Va-
sas Femina II.–Marosvásár-
helyi ASA női Románia-kupa 
nyolcaddöntős párharc sorsá-
ról, a mérkőzést lejátsszák. A 
testület döntését csütörtökön 
délután közölte az érintett klu-
bok vezetőségével, eszerint a 
találkozót ezen a héten szer-
dán 14 órától rendezik. A pár-
harc győztese március 29-én a 
Borgóprundi Heniu csapatával 
játszik a negyeddöntőben. Mint 
korábban megírtuk, a meccs 
eredeti időpontjában a Csík-
szeredából Székelyudvarhelyre 
indult orvosi csapat nem tu-
dott időben a pályára érkezni, 
mivel egy tartályszállító konvoj 
lebénította a két város közötti 
forgalmat, csupán a mentő volt 
a helyszínen, így a szabályok 
szerint nem lehetett elkezdeni 
a mérkőzést.

Neagu harmadszorra 
az év játékosa
A nőknél a román Cristina 
Neagut, a férfiaknál a francia 
Nikola Karabaticot választot-
ták a 2016-os év legjobb ké-
zilabdázójának a nemzetkö-
zi szövetség által kiírt szava-
záson, mindketten harmad-
szorra lettek elsők az IHF-nél. 
Neagu 2010-ben és 2015-ben, 
míg Karabatic 2007-ben és 
2014-ben nyert korábban. A 28 
éves román játékos tavaly de-
cemberben a válogatottal ötö-
dik helyen végzett az Euró-
pa-bajnokságon, a Buducnost 
Podgoricával pedig negyedik-
ként zárt a Bajnokok Ligájá-
ban. A 32 esztendős Karabatic 
ugyancsak ötödik lett az Eb-n 
a francia válogatottal, az olim-
pián ezüst-, míg a PSG-vel a 
BL-ben bronzérmet szerzett.

Budai Barna 
a TVR-ben
Ma 17.40-től (ismétlésben 
kedden 11.10-től) a Marosvá-
sárhelyi TVR Sípszó után című 
sportműsorának meghívottja 
Budai Barna, a Román Labda-
rúgó-szövetség frissen alakult 
gyermek- és ifjúsági bizott-
ságának tagja. A szászrégeni 
edzővel Szucher Ervin a hazai 
ifjúsági futball gondjairól és 
terveiről beszélget.

Női röplabda, A1 osztály, rájátszás, alsóház, 1. forduló:
Marosvásárhelyi Medicina      –      SCM Pitești   0–3 
            (15:25, 17:25, 21:25)  
Medicina: Iancu, Pukarevic, Dobriceanu, Varga, Teianu, Rusu, 
Buterez, Arniceru, Babaș, Rancz, Molnár, Cauc, Ioan, Peţan. Veze-
tőedző: Predrag Zukovic
SCM: Gavrilescu, Viloiu, Chirilov, Zamfir, Cărbunenu, Sales, Ariton, 
Dârnescu, Ilina, Pamfil, Ordeanu, Stanciu, Domote, Dobra. Vezető-
edző: Ciprian Dârnescu
Vezették: Marius Șanta (Kolozsvár), Cristian Cristea (Bukarest)

További eredmények az 1. fordulóból: 
Alsóház:
Jászvásári Penicilina–Galaci CSU 3–0 (25:8, 25:8, 25:15)
Karácsonkői Unic–SCM U Craiova 3–0 (25:18, 25:19, 25:17)
Felsőház: 
Bukaresti CSM–Bukaresti Dinamo 3–1 (25:12, 20:25, 25:19, 25:21) 
CSM Târgoviște–Bákói Știinţa 3–1 (25:19, 23:25, 25:20, 25:16)
Balázsfalvi Alba–Lugosi CSM 3–0 (25:9, 25:13, 25:19)

Női kosárlabda, Nemzeti Liga, középszakasz, alsóház, 
5. forduló, Alexandria, Dimitrie Ghica sportterem, 100 néző:
CSBT Alexandria    –    Marosvásárhelyi Sirius KK         89–69  
            (19–19, 17–12, 32–22, 21–16)  
CSBT:  Mullings 27 (1), Bartee 21 (3), Rule 13 (1), Arnold 10, Mihai 7 
(1), Voicu 6, Podar 5 (1), Grbic, Candoi, Enache. Vezetőedző: Mădălin 
Piperea  
Sirius KK: Robinson 23 (1), Mc Cune 18, Mészáros 15, Feiseș 6 (2), 
Radu 3 (1), Pop 2, Gál 2, Bartha, Parajdi, Pálfi. Vezetőedző: Steff 
Zakariás
Vezették: Alexandra Stan (Bukarest), Alexandru Ivan (Târgoviște), 
Alexandru Stamate (Ploiești) 
Az alsóház másik mérkőzésén:
Aradi ICIM  –  Jászvásári Politehnica    78–41 (16–12, 9–8, 24–13, 29–8)   
A felsőház 8. fordulójának eredményei:
Kolozsvári U – Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC  70–57 
    (16–18, 24–21, 12–7, 18–11) 
Szatmárnémeti CSM – Galaci Phoenix  80–65 
    (25–21, 19–14, 22–11, 14–19) 
Brassói Olimpia–CSM Târgoviște 80–74 (22–23, 22–18, 17–20, 19–13) 
Eredmények a 7., hétközi fordulóból: 
Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC – Brassói Olimpia  81–57 
    (18–18, 19–19, 22–8, 22–12)
Galaci Phoenix   –   Kolozsvári U      56–84 (17–15, 15–19, 11–25, 13–25)
CSM Târgoviște – Szatmárnémeti CSM  61–55 
    (15–15, 16–15, 12–13, 18–12) 




