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A jövőjét tervező ifjú kosárbajnok
Fiatalon a Sepsi-SIC csapatában

SÁNTA IMRE

A kis Reni még csak első osztá-
lyos volt, amikor egy iskolai 
toborzó alkalmával látta a 

Michael Jordan NBA-sztár főszerep-
lésével forgatott Zűr az űrben című 
amerikai fi lmet, ami nagymértékben 
meghatározta az akkor még hétéves 
gyergyói kislány sorsának továb-
bi alakulását. Az edzéseket Kercsó 
Zoltán irányításával kezdte el, majd 
Hoff mann Gabriella és Hobaj Leven-
te csiszolgatta tehetségét. Renáta úgy 
emlékszik vissza erre az időszakra, 
hogy három, saját korosztályánál 
idősebb lányokból álló csapatban is 
játszania kellett, és emiatt gyakran 
előfordult, hogy egy héten négy mér-
kőzésen is pályára lépett.

A következő állomás Csíkszereda 
volt, ahol a Márton Áron Gimnázium 
diákjaként folytatta tanulmányait. 
Ez viszont egyben azt is jelentette, 
hogy csapat nélkül maradt, és egye-
dül kellett edzenie. Ekkor pályafutá-
sa szempontjából igazi mentőövnek 
bizonyult, hogy meghívást kapott 
a székelyföldi korosztályos váloga-
tottba, amellyel Kaposváron vettek 
részt egy ifj úsági tornán. Itt fi gyelt 
fel rá Ferencz Szabolcs Eduárd, aki 
meggyőzte, hogy Kézdivásárhelyre 
igazoljon.

Bevallása szerint Renáta nagyon 
ragaszkodott iskolájához, ezért az 
ingázást választotta, de néhány hó-
nap elteltével rá kellett jönnie, hogy 
ez hosszú távon nem fog működni: 
„Mindig is a Márton Áron Gimnázi-
umba akartam járni suliba, de fél év 
bőven elég volt ahhoz, hogy belás-
sam, ezt így nem lehet sokáig foly-
tatni, ezért aztán váltanom kellett, és 
átköltöztem Kézdivásárhelyre.”

A Sepsi-SIC-be került

Három évig a KSE csapatát erősítet-
te, majd bekövetkezett az a pilla-

nat, amikor nagyot dobbanthatott, 
hiszen Zoran Mikes, a Sepsi-SIC 
edzője szerette volna saját csapa-
tában látni. A többszörös bajnok 
és kupagyőztes sepsiszentgyörgyi 
klubtól 2017 nyarán jött megkeresés 
nem érte teljesen váratlanul, már 
korábban is érkeztek erre vonat-
kozó jelzések, de nem akart elha-
markodott döntést hozni: „Előzőleg 
már többször váltanom kellett, és 
ez eléggé megviselt, ráadásul nem 
akartam ifjúságiként játszani. Kis-
sé meglepett, amikor már azzal ke-
restek meg, hogy a felnőtt csapat 
tagjaként számítanak rám Szent-
györgyön, így végül elhatároztam, 

hogy bevállalom” – indokolta meg 
döntését Renáta.

A hazai bajnokság legjobb csapa-
tában szerepelni már jóval nagyobb 
kihívást jelentett, hiszen az addig 
megszokottól eltérően jóval maga-
sabb szinten kellett teljesítenie, és 
meg kellett küzdenie a megnöve-
kedett elvárásokkal is. Az éppen 
érettségi előtt álló lánynak nem volt 
könnyű megosztania magát az isko-
la és a sportcsarnok között, de végül 
mindkét fronton sikerrel vette az 
akadályokat. Renáta szerint beillesz-
kedése is remekül sikerült, és ebben 
nagy segítségére voltak tapasztalt 
csapattársai: „Meg kellett szoknom, 

hogy itt már nem vagyok alapember, 
sokkal erősebbek az ellenfelek, és 
sok a külföldi játékos is. Viszont ha-
mar befogadtak, jó viszonyt ápoltam 
olyan többszörös válogatott játéko-
sokkal, mint Annemarie Gödri-Părău 
vagy Anca Stoenescu, akik rendkívül 
nyitottaknak mutatkoztak.”

Két lábbal a földön jár

A Sepsi-SIC együttesével aztán a si-
kerek zsinórban követték egymást, 
hiszen előbb a Román Kupában ün-
nepelhettek végső győzelmet, majd 
a 2017–18-as idény végén a bajnoki 
trófeát is elhódították, Renáta pedig 
nemzetközi porondon is bemutatkoz-
hatott. Fiatal kora ellenére azonban 
két lábbal a földön maradt, és reá-
lisan szemléli a csapatban betöltött 
szerepét: „Kimondhatatlan élmény 
volt, amikor a nyakamba akasztot-
ták az aranyérmet, hiszen addig még 
ilyet nem tapasztaltam, de mégis ott 
motoszkált bennem az érzés, hogy 
mivel kevés játéklehetőséget kaptam 
az idény során, csak kismértékben 
tudtam hozzájárulni mindehhez. 
Nagy dolog volt pályára lépni az 
Európa Kupában, furcsa volt olyan 
játékosokkal testközelbe kerülni, 
akiket addig csak a tévében láttam, 
akikről egykor nem is gondoltam vol-
na, hogy egyáltalán találkozhatom 
velük, nemhogy még ellenfélként is 
megküzdjünk.”

A Sepsi-SIC-nél töltött második 
idényében Renáta már jóval több 
lehetőséget kapott Zoran Mikestől, 

így sikerült megvalósítania a szezon 
elején megfogalmazott célkitűzését, 
és be tudta bizonyítani, hogy képes 
megállni a helyét a hazai bajnokság 
legerősebb együttesében is.

Kifelé tekint

Most egyelőre a címvédésre összpon-
tosít, hogy csapatként mind a Román 
Kupában, mind a bajnokságban 
megismételjék tavalyi teljesítményü-
ket. Hosszú távú tervei között szere-
pel, hogy Olaszországban játszhas-
son, de azt is elárulta, hogy a szezon 
végén fontolóra veszi a klubváltást. 
Ezt azzal indokolja, hogy még több 
időt szeretne a pályán tölteni, és a to-
vábbtanuláson is gondolkodik: „Az 
a célom, hogy minél többet játsszak, 
ezért olyan csapatban látnám jó he-
lyen magam, ahol még több lehető-
séghez jutok. De azért is szeretnék 
klubot váltani, mert máshova ké-
szülök egyetemre. Marketing szakon 
akarok tanulni, mivel ez mindig is 
nagyon érdekelt, de ezzel párhuza-
mosan folytatnám a kosárlabdázást 
is. Már van tapasztalatom abban, 
milyen nehéz beosztani az időt úgy, 
hogy a tanulásra és a sportolásra is 
jusson belőle.”

A Gyergyószentmiklósról indult 
és eddig Sepsiszentgyörgyig eljutott 
Kovács Renáta tehát mind tanulmá-
nyaira, mind sportolói karrierjére 
nézve hosszú távú terveket szövöget, 
tudatosan alakítva jövőjét. Mi pedig 
mindezek megvalósításához sok si-
kert kívánunk neki, hogy pályája 
során bárhova is vezessen az útja, 
Székelyföld hírnevét öregbítse.

• Kovács Renáta Gyergyó-
szentmiklóson vette elő-
ször kezébe a kosárlabdát, 
ami pályafutására nézve 
sorsdöntőnek bizonyult. 
Tehetségét később Kézdi-
vásárhelyen kamatoztat-
hatta, majd 19 évesen a 
Sepsiszentgyörgyi Sep-
si-SIC felnőtt csapatának 
tagjaként már bajnoki 
címet és Román Kupa-győ-
zelmet ünnepelhetett. 
Sikeres érettségi vizsgája 
után azonban szeretne 
továbbtanulni, ezért a nyá-
ron valószínűleg megválik 
a háromszéki klubtól.

Románia legjobb csapatában 
játszik
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A célja, hogy minél több percet töltsön 
el a játéktéren




