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A SZEJKE SK
KIEMELT TÁMOGATÓI:

H I R D E T É S

• Sorsdöntő mérkőzést játszott a Marosvásárhelyi CSU együttese a má-
sodosztályú férfi kosárlabda-bajnokságban vasárnap este. A döntő torna 
zárómeccsén a házigazda CSM Ploiești ellen elszenvedett vereséggel nem 
tudta kiharcolni az élvonalba jutást.

H O R V Á T H  B Á L I N T  O T T Ó  

Ö tnapos döntő tornával fejező-
dött be a bajnokság a másod-
osztályú csapatok számára, 

amelyek múlt héten a ploiești-i Olim-
pia Sportcsarnokban találkoztak. Az 
alapszakaszból továbbjutott hat gár-
da körmérkőzéses rendszerben küz-
dött meg egymással az élvonalbeli 
feljutást jelentő első két helyért. A 
bajnokság első részét második helyen 
záró Marosvásárhelyi CSU kevéssel a 
döntő torna előtt tudta meg, hogy fel-
jutás esetén jogosult az élvonalbeli 
indulásra, noha a klub kosárlabda 
szakosztálya csak tavaly nyáron jött 
létre, és egyelőre csak ideiglenesen 
tagja a szövetségnek.

A George Trif vezetőedző által 
irányított marosvásárhelyiek már 
az első, a leggyengébb ellenfelük-
kel szembeni mérkőzésükön „elját-
szották” esélyeiket. A Nagyszebeni 
CSU második számú csapata ellen 
ugyanis az egyik alapember, Vlad 
Solopa súlyos kihágást követett el, 
még akkor is, ha erre megvolt az oka. 
Ellentámadás és kosárra törés köz-
ben szabálytalankodtak vele szem-
ben, de a játékvezető nem ítélt sem-
mit. Emiatt a moldáv–román kettős 
állampolgárságú játékos előbb elé-
gedetlenkedett, majd ráförmedt a bí-
róra, ezért technikai faultot kapott. 
Solopát ez annyira felbosszantotta, 
hogy ezután valósággal rárontott 
a játékvezetőre, csapattársai pedig 
csak nehezen tudták megakadá-
lyozni, hogy megüsse a bírót. Végül 
diszkvalifi kálták a marosvásárhelyi 

csapat által egyébként fölényesen 
megnyert meccsről, és botrányos vi-
selkedése miatt a torna összes többi 
mérkőzéséről is kizárták.

A folytatásban még viszonylag 
könnyedén vették az akadályokat a 

vásárhelyi kosarasok, akik a Buka-
resti Știința és a Bukaresti Agrono-
mia ellen is meggyőzően nyertek. 
A neheze azonban csak ezután kö-
vetkezett, a két legnehezebb mecs-
csen érződött igazán Solopa hiánya 

a palánk alatt. A Bukaresti Rapid 
elleni szoros küzdelemben végig 
megvolt az esély a győzelemre, de 
végül egypontos vereség lett a vé-
ge, a fővárosiak pedig minimális 
sikerükkel elsőként bebiztosították 
feljutásukat az élvonalba. A Maros-
vásárhelyi CSU-nak még így is meg-
volt az esélye, hogy kövesse a Rapi-
dot a Nemzeti Ligába, ehhez a torna 
zárónapján sorsdöntő mérkőzésen 
győzelemre lett volna szüksége a há-
zigazda CSM Ploiești ellen. A félidőig 

szoros összecsapáson a harmadik 
negyedben dőlt el a győztes kiléte, 
amikor az ellenfél 28:15 arányban 
bizonyult jobbnak, majd a végéig 
megőrizte előnyét. A CSM Ploiești 
másodikként jutott fel az élvonalba, 
míg a marosvásárhelyiek a harma-
dik helyen végeztek, és egy évet még 
várniuk kell ahhoz, hogy ismét a leg-
jobbak között szerepeljenek.

A Marosvásárhelyi CSU eredmé-
nyei a döntő tornán: 75:57 (21:10, 
21:13, 14:23, 19:11) a Nagyszebeni 
CSU II. ellen; 89:65 (23:18, 19:9, 19:14, 
28:24) a Bukaresti Știința ellen; 80:65 
(19:10, 25:22, 16:20, 20:13) a Bukaresti 
Agronomia ellen; 61:62 (17:12, 18:20, 
14:14, 12:16) a Bukaresti Rapid ellen; 
74:80 (17:20, 21:17, 15:28, 21:15) a CSM 
Ploiești ellen. A döntő torna végered-
ménye: 1. Bukaresti Rapid 5 győze-
lem/0 vereség, 2. CSM Ploiești 4/1, 3. 
Marosvásárhelyi CSU 3/2, 4. Bukares-
ti Agronomia 2/3, 5. Bukaresti Știinta 
1/4, 6. Nagyszebeni CSU II. 0/5.

Nagyvárad–Kolozsvár döntő 
az élvonalban

A Nagyváradi CSU és a Kolozsvári 
U-BT játssza a román élvonalbe-
li bajnokság döntőjét, az egyik fél 
harmadik győzelméig tartó párharc 
első mérkőzését holnap este 8 órától 
rendezik. A második összecsapást 
pénteken, a harmadikat június 15-
én, kedden játsszák, az esetleges ne-
gyedik és ötödik találkozók időpont-
ja június 17., csütörtök és június 20., 
vasárnap. A kisdöntőben a CSO Vo-
luntari és a BCMU Pitești érdekelt, ez 
a párharc két nyert mérkőzésig tart.

S zokás szerint idén is nagy fi gyel-
met szentelünk online felüle-

tünkön, a Székelysport.ro oldalon a 
pénteken kezdődő Európa-bajnok-
ságnak, tegnap elindítottuk online 
tippversenyünket is. Bárki bekap-
csolódhat, aki regisztrál a Székely-
honon (jelenlegi felhasználóinknak 
egyszerűen csak be kell lépniük), és 
a sport.szekelyhon.ro/tippverseny 
linkre kattintva máris megteheti 
tippjeit.

Minden felhasználónk létrehozhat 
egy külön csoportot, publikusat és pri-
vátot egyaránt. A nyilvános (publikus) 
csoportba a felhasználók kérésfelvétel 
nélkül csatlakozhatnak, a privát cso-
portba viszont csak kérésfelvétellel 
vagy a csoportot létrehozó admin-
felhasználó meghívására. Egyszerre 
több csoportnak is tagjai lehetünk.

Értékes díjakat ajánlunk fel tippver-
senyünk első, második és harmadik 
helyezettjeinek, ezek a következők:

1. díj: egy LG típusú hűtőszek-
rény, egy tálca Csíki Sör (24 doboz) 
és tíz zacskó Csíki Chips (a nyere-
mény összértéke 1614,09 lej).

2. díj: egy Adidas márkájú Bajno-
kok Ligája-focilabda, egy tálca Csíki 
Sör és tíz zacskó Csíki Chips (a nyere-
mény összértéke 607,09 lej).

3. díj: egy tálca Csíki Sör és tíz 
zacskó Csíki Chips (a nyeremény 
össz értéke 114,09 lej).

Tippjátékra fel!

Elrajtolt az online tippversenyünkFeljuthat az ISK-SZAK fiókcsapata
Az elmúlt hétvégén a székelyudvarhelyi városi sportcsarnok-
ban rendezték meg a férfi asztalitenisz B osztály kisdöntőjét. A 
Székely udvarhelyi ISK-SZAK fiókcsapata a Bukaresti TTT gárdá-
ját látta vendégül. A páros meccs első felvonásán a fővárosiak 
kapták jobban el a fonalat, a Sánduly Levente, Mózes Gyula és 
Jenei Barnabás által alkotott csapatot 3–1-re verték. A visszavá-
gón sikerült a fordítás, sokkal jobb játékkal 3–0-ra nyertek az 
udvarhelyiek, így a harmadosztály bronzérmét szerezték meg. 
Ez egyben azt jelenti, hogy ha a következő kiírásban nem indul 
el egy csapat a másodosztályban, akkor az ISK-SZAK II. gárdája 
felléphet az A osztályba.

• RÖVIDEN 

Érződött az alapember hiánya
Nem sikerült az élvonalba jutás a marosvásárhelyi férfi  kosárlabdacsapatnak

Elbukták a legfontosabb 
meccset. Továbbra sem lesz 
élvonalbeli kosárlabdacsapata 
Marosvásárhelynek
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