
Az emléktorna jó alkalom volt 
a régi diáktársakkal és a tanárokkal 
való találkozásra
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Jól indított a Maros All Star, a végét 
a Villy jobban bírta
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• Színvonalas mérkő-
zéseket, az utóbbi évek 
egyik legjobb tornáját 
hozta a huszonhetedik 
kiírásához érkezett 
Erdélyi Magyar Diák 
Kosárlabda Kupa (EMD-
KK). Szoros csatában 
a hazai környezetben 
szereplő Székelyudvar-
helyi Villy megvédte 
címét, újonccal játszott 
döntőben.

JÓZSA CSONGOR

A hétvégén, péntektől vasárna-
pig a székelyudvarhelyi váro-
si sportcsarnok adott otthont 

a hagyományos kosárlabdatornának, 
a XXVII. EMDKK-nak. Tíz együttes 
nevezett be, a szervezők három cso-
portba sorsolták a gárdákat. A cso-
portmérkőzéseket követően négyen 
folytathatták az érmes helyekért.

A torna kellemes meglepetéscsa-
pata az újonc Marosvásárhelyi Maros 
All Star volt, amely már az első ta-
lálkozón alaposan ráijesztett a cím-
védőre, a Székelyudvarhelyi Villyre, 
utóbbi csak a végjátékban tudta a 
javára fordítani a meccset. Végül az 
A csoportból ők ketten léptek tovább. 

Ahogy az előzetesen várható volt, 
továbbjutott a Gyergyószentmiklósi 
Gyergyó – tavaly még Vuk néven lett 
ezüstérmes –, valamint az örökös 
bronzérmes, a Budapesti Baller Ifi k.

Az elődöntőben a Gyergyó és a 
Villy nagyot harcolt egymással, há-
rom negyeden keresztül roppant szo-
ros volt az állás, a záró felvonásban 
az udvarhelyiek pontosabbak voltak, 
a tavalyi fi náléhoz hasonlóan ismét 
legyőzték a gyergyószentmiklósia-
kat. A másik ágon felváltva vezetett 

a Baller Ifi k és a Maros All Star, a 
különbség nem volt több négy pont-
nál. Az utolsó két perc volt a döntő, 
a lépés jobban jött ki a marosvásár-
helyieknek.

A kisdöntőt a Baller Ifi k nyerték, 
az utóbbi tizenkét kiírásból tízszer 
végeztek a harmadik helyen.

A fi nálé elejét a Maros All Star na-
gyon elkapta, az első negyedet 27–11-
re nyerte. A Villy már a nagyszünetre 
ledolgozta a hátrányát (39–35). In-
nen nem is engedte már át a kezde-

ményezést, az előnyt a végéig meg-
tartva 88–77-re diadalmaskodott, így 
megvédte címét.

A legvégén az EMDKK főszer-
vezője, Kádár Levente így értékelt: 
„Remek mérkőzések voltak, az újonc 
együttesek, a Kézdi SE és a maros-
vásárhelyiek is jó kosárlabdát ját-
szottak. Színvonalas találkozók jel-
lemezték a három napot, mindenki 
jó szájízzel távozott, az utóbbi évek 
egyik legerősebb megmérettetése 
volt az idei.”

A torna legjobb játékosának a 
marosvásárhelyi Bölöni Tamást vá-
lasztották, aki egyben a pontkirályi 
címet is hazavihette.

XXVII. Erdélyi Magyar Diák 
Kosárlabda Kupa

A csoport:  Székelyudvarhelyi Villy, 
Kolozsvári SCHMAC, Székelyudvar-
helyi Ballkohol, Marosvásárhelyi 
Maros All Star. B csoport:  Gyergyó-
szentmiklósi Gyergyó, Székelyudvar-
helyi Sörpikék BT, Székelyudvarhelyi 
B?BH!. C csoport:  Budapesti Baller 
Ifi k, Kézdivásárhelyi KSE, Aradi 
Plumbers.

Az EMDKK eredményei: Sörpi-
kék BT–B?BH! 81–67, SCHMAC–Ball-
kohol 86–94, Villy–Maros All Star 
83–78, Baller Ifi k–Plumbers 82–42, 
Gyergyó–B?BH! 84–36, Ballkohol–
Villy 51–86, Maros All Star–SCHMAC 
87–65, Plumbers–KSE 81–51, Gyer-
gyó–Sörpikék BT 80–51, Villy–SCH-
MAC 98–82, Baller Ifi k–KSE 77–64, 
Maros All Star–Ballkohol 96–87. Az 
elődöntőben: Villy–Gyergyó 85–63, 
Maros All Star–Baller Ifi k 71–65. Az 
5. helyért: Sörpikék BT–KSE 64–
90. Kisdöntő: Gyergyó–Baller Ifi k 
61–76. Döntő: Villy–Maros All Star 
88–77.

H agyományosan a karácsony 
és Szilveszter napja közötti 

időszakban szervezik meg Csíksze-
redában a kosárlabda Nagy Rezső 
Emléktornát, amelyen a diákok és a 
tanárok a Márton Áron Főgimnázi-
um egykori híres testnevelő tanárára 
emlékeznek.

Idén kilenc fi ú- és öt lánycsapat 
vett részt a tornán – tudtuk meg Antal 
Szabolcstól, a Nagy Rezső Sportegye-
sület elnökétől. A Márton Áron- és a 
Segítő Mária-gimnázium Kós Károly 
utcai sporttermében megrendezett 
kétnapos vetélkedőn az elődöntők és 
döntők hivatalos játékvezetők bírás-
kodása mellett zajlottak.

A fi úk két csoportban harcoltak 
az elődöntőbe jutásért, az egyikben 
az idősebbek, a másikban pedig a fi -
atalabbak. Az idősek csoportjában az 
első helyről a tavalyi győztes, a 2003-
as csapat jutott be az elődöntőbe, míg 
a második helyről a 2004–2006-os 
évfolyam. A fi atalabbak csoportjá-
ban nagyobb harc volt a továbbju-
tásért: három együttes közül kellett 
kiválasztani az első két helyezettet 
(2007–2009, 2010–2011 és 2017–2019), 
mivel mindhárom három-három győ-
zelemmel és egy-egy vereséggel zárta 
a csoportmérkőzéseket. Körbeverés 
volt, így a dobott pontokat vették fi -
gyelembe az egymás elleni mérkőzé-

seken. Az első helyről a 2010–2011-es 
évfolyamok csapata jutott az elődön-
tőbe, míg a második helyről a 2007–
2009-es évfolyamok együttese. Az 
elődöntőket a 2010–2011-es, illetve a 
2007–2009-es évfolyamok nyerték, 
így ők méretkezhettek meg az első 
helyért. A harmadik helyet a 2003-as 
évfolyam csapata nyerte, míg a döntőt 
a 2010–2011-es gárda.

A lányoknál kiegyensúlyozott és 
kemény harc folyt az első helyért, 
az utolsó csoportmérkőzésekig még 
tisztázatlan volt a döntős csapatok 
kiléte. A fi nalisták végül a jelenlegi 
évfolyam (a 11.-esek) és az 1991–1997-
es évfolyamok lettek. A harmadik 
helyet csoportmérkőzéseken elért 
eredmények alapján az 1998–2000-
es évfolyamok gárdája érdemelte 
ki, amely két vereséggel és két győ-
zelemmel zárta ezt a szakaszt. A 
lányoknál a döntőt a jelenlegi évfo-
lyam nyerte. (D. L.)

KEDD

13.30 Sífutás, világkupa, Toblach, Olaszország (Eurosport 1)
15.00 Síugrás, világkupa, Garmisch Partenkirchen (Eurosport 1)

SZERDA

12.30 Sífutás, világkupa, Toblach, Olaszország (Eurosport 1)
14.30 Labdarúgás, Premier League: Brighton–Chelsea (Eurosport 1 Ro)
15.00 Síugrás, világkupa, Garmisch Partenkirchen (Eurosport 1)
17.00 Labdarúgás, Premier League: Southampton–Tottenham (Eurosport 1 Ro)
19.30 Labdarúgás, Premier League: Manchester City–Everton (Eurosport 1 Ro)
22.00 Labdarúgás, Premier League: Arsenal–Manchester Utd (Eurosport 1 Ro)

CSÜTÖRTÖK

22.00 Labdarúgás, Premier League: Liverpool–Sheffield (Eurosport 1 Ro)

• S P O R T E S E M É N Y E K  A  T E L E V Í Z I Ó B A N  

Európa-bajnokságra készül 
a magyar férfi kézilabda-válogatott
A januári Európa-bajnokságra készülő magyar férfi kézilabda-váloga-
tott 31–26-ra legyőzte Ausztriát a győri edzőmérkőzésen. A magyar 
szövetség (MKSZ) nem hozott nyilvánosságra részleteket a találkozó-
ról, amelyet zárt kapuk mögött rendeztek. A magyar csapat szombaton 
17 órakor, ugyancsak Győrben, Csehországot fogadja edzőmeccsen. 
A norvég–svéd–osztrák rendezésű olimpiai kvalifikációs Euró-
pa-bajnokság malmői csoportjában a magyar válogatott január 11-én 
Oroszországgal, 13-án az olimpiai és világbajnok Dániával, 15-én pedig 
Izlanddal játszik. A középdöntőbe az első két helyezett jut.

• RÖVIDEN 

Tizennégy csapat kosarazott az emléktornán

Otthon tartották a vándorserleget
EMDKK: a Villy megvédte címét




