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A ugusztus végén még teljes 
homály fedi, hogy az októ-
berben rajtoló bajnokság me-

zőnye miként fog kinézni, a Román 
Kosárlabda-szövetség (FRB) ugyanis 
még nem véglegesítette a küzdelem-
sorozatban résztvevő csapatok listá-
ját. Több gazdag hagyománnyal ren-
delkező klub is nehézségekkel küzd, 
és egyelőre nem tudni, vállalják-e 
majd a megmérettetést. Hasonló bi-
zonytalanságot azonban a Sepsi-SIC 
háza táján hiába is keresnénk, a cím-
védő csapat játékoskerete összeállt, 
és miután a lányok hétfőn már túles-
tek az orvosi vizsgálaton, megkezdik 
a felkészülést az új idényre.

Megkeresésünkre Rusz István 
csapatmenedzser elmondta, hogy 
miután az idegenlégiósok közül töb-
ben is távoztak, már korábban csat-
lakozott a bajnokcsapathoz az ameri-
kai Chrissy Givens és Natalie Butler, 
valamint Orbán Nicolett. A napok-
ban újabb három játékossal bővült 
a keret, sikerült megállapodniuk az 
amerikai Alyssia Brewerrel, vala-
mint a macedón Jelena Vučetić-csel, 
és Szentgyörgyre igazolt a 17 éves 
Ștefania Cătinean is. A sportvezető 
tájékoztatása szerint az új szerzemé-
nyekkel kiegészülve a keret immár 
véglegesnek tekinthető.

A célkitűzés a címvédés mind a 
bajnokságban, mind a kupasorozat-
ban, de a tavalyinál jobb eredményt 
szeretnének elérni az Európa Ku-
pában is, ahol a csoportküzdelmek 
során a lengyel Artego Bydgoszcz, a 
török Galatasaray, valamint a svéd 
Lulea BBK lesznek a zöld-fehérek el-
lenfelei. „Célkitűzésünk nem is lehet 

más, mint megőrizni a tavaly meg-
szerzett két trófeánkat, de nemzetközi 
szinten is szeretnénk túlszárnyalni ta-
valyi teljesítményünket, és továbbjut-
ni a csoportunkból. Az európai kosár-
labda színvonala sokat nem változott, 
talán egy keveset nőtt, úgyhogy nem 
lesz könnyű dolgunk, de sikerült ösz-
szerakni egy olyan ütőképes csapatot, 
amely képes lehet erre” – fogalmazott 
a sepsiszentgyörgyiek menedzsere.

Rusz István arra is kitért, hogy egy 
mozgalmas felkészülési időszaknak 
néznek elébe, szeptember 13-án és 14-én 
két meccset játszanak a Sepsi Arénában 
a PEAC Péccsel, három nappal később 
viszont már Olaszországban, az Eu-
roliga-szereplő Venezia Umana Reyer 
vendégeiként lépnek pályára, szeptem-
ber 18–20. között pedig Szekszárdon 
vesznek részt az évente megrendezett 
négycsapatos Sió Kupán. A külföldi ki-
ruccanást követően szeptember 27-én 
és 28-án a szerb Crvena Zvezda ellen 
immár hazai környezetben játszanak 
két felkészülési mérkőzést.

A menedzser szerint azonban fő-
leg az európai szereplésre nézve nem 
tesz jót a hazai bajnokság alacsony 
színvonala, de meglátása szerint az új 
sporttörvény életbe lépésével párhu-
zamosan ez hamarosan változni fog: 
„Nyilvánvaló, hogy a hazai színvonal 
negatívan befolyásolja a nemzetközi 
teljesítményt, mert jobban tudnánk ké-
szülni ezekre a meccsekre, ha hozzánk 
hasonló játékerőt képviselő ellenfelek-
kel kellene megküzdenünk itthon is.

Jelenleg azonban úgy néz ki, hogy 
lesz három-négy olyan csapat, amely 
kiemelkedik a mezőnyből, a többiek 
pedig egymás között fogják vívni a 
szívek harcát. Én viszont úgy gondo-
lom, hogy a női kosárlabda hanyatlá-
sa meg fog állni, de amíg a törvények 
idézik elő ezt a bizonytalanságot, 

addig a klubok nem tudnak építkez-
ni. Ez már változott, az életbe lépő 
sporttörvény a fi nanszírozási prob-
lémákat feloldja, úgyhogy a jövőre 
nézve biztató jelek mutatkoznak. 
Ezenkívül az utánpótlás-nevelésben 
is látok fantáziát, tehát nem látom 
olyan sötétnek a női kosárlabda jövő-
jét, mint amilyennek jelenleg tűnik” 
– nyilatkozta Rusz István.

A Sepsi-SIC menedzsere érdeklő-
désünkre azt is elmondta, hogy eddig 

még nem vetődött fel annak gondo-
lata, hogy a magyar bajnokságba ne-
vezzenek be, ennek több akadályát is 
látja. Viszont arra tettek már javasla-
tot, hogy bolgár csapatokkal közösen 
szervezzenek bajnokságot, azonban 
ez a kezdeményezés is elhalt az ötlet 
szintjén: „Arról, hogy esetleg a ma-
gyar bajnokságban vegyünk részt, 
nem volt szó soha, mert ott más sza-
bályok szerint játszanak. Egy elkép-
zelést mi megfogalmaztunk a bolgá-

rok felé, de nem jutottunk ezzel sem 
egyről a kettőre. Erre igazából akkor 
lett volna nagy szükség, ha a Nemzeti 
Liga mezőnye hat csapat alá csök-
kent volna, mert ebben az esetben 
az Olimpiai Bizottság nem pontozta 
volna a bajnokságot. Azt tudtuk, hogy 
a bolgárok is hasonló problémákkal 
küzdenek, ezért felvetettük egy közös 
bajnokság megszervezésének ötletét, 
de konkrét lépések már nem történ-
tek” – tájékoztatott a sportvezető.

Az ezer sebből vérző női kosár-
labda tovább küzd tehát a túlélé-
sért, a Sepsi-SIC azonban a hazai 
viszonyoktól függetlenül készül az 
új idényre, hogy folytassa az utóbbi 
évek sikersorozatát és Európába is 
elvigye Székelyföld jó hírét.
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Biztos pont a bizonytalanságban
Véglegesítette játékoskeretét a Sepsi-SIC
• Részben megújított 
kerettel kezdi meg a 
felkészülést a bajno-
ki címvédő és Román 
Kupa-győztes Sepsi-
szentgyörgyi Sepsi-SIC 
női kosárlabdacsapat. 
A Zoran Mikes által irá-
nyított háromszékiek a 
hazai bajnokság mel-
lett az Európa Kupában 
is érdekeltek. A felké-
szülés menetéről, az új 
idényre megfogalma-
zott célkitűzésekről, de 
általában a hazai kosár-
labda helyzetéről Rusz 
Istvánnal, a zöld-fe-
hérek menedzserével 
beszélgettünk. Megvédenék címüket a kupában ▴  KORÁBBI  FELVÉTEL:  S Á N T A  I M R E

A Sepsi-SIC játékoskerete 

Jovana Pašić (montenegrói), 
Kristina Topuzović (szerb), 
Annemarie Gödri-Părău (román), 
Ioana Ghizilă (román), Kovács 
Renáta (romániai), Demeter Nóra 
(romániai), Mîrne-Nagy Ildikó 
(romániai), Chrissy Givens (ame-
rikai), Andra Mandache (román), 
Orbán Nicolett (romániai), Natalie 
Butler (amerikai), Jelena Vučetić 
(montenegrói), Alyssia Brewer 
(amerikai), Ștefania Cătinean 
(román).
Szakmai stáb: Zoran Mikes 
(vezetőedző), Samuilă Zoltán 
(másodedző), Bartók Botond 
(gyógytornász), Rusz István 
László (ügyvezető igazgató).
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