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Új szakosztályokkalbővült a Sepsi-SIC
Háromszéken felkarolják a fiatal tehetségeket
• A sepsiszentgyörgyi

Sepsi-SIC sportegyesületet 2012-ben hozták
létre, alapítói a városi
tanács, a Kovászna
megyei önkormányzat,
valamint a Tega Rt.
köztisztasági vállalat
voltak. A női kosárlabdában hazai szinten
sikert sikerre halmozó
egyesület viszont időközben újabb szakosztályokkal bővült, amelyek tevékenységéről,
eredményeiről, illetve
a vezetőtanács jövőbeli terveiről Miklós
Zoltán, a háromszéki
klub elnöke számolt be
lapunknak.
SÁNTA IMRE

A

z egyesület életre hívásában
közrejátszott, hogy a Sepsi
BC női kosárlabdacsapat
megszűnését követően egy olyan új
klubot kellett bejegyezni, amelyet
az akkori törvényes keretek között
az alapítók fi nanszírozni tudtak. A
jogszabályok ugyanis e tekintetben
szigorú határokat szabtak meg, és
az önkormányzatok számára szinte
lehetetlenné vált egy magánklub
anyagi támogatása. A két önkormányzat ezért döntött egy saját
egyesület bejegyzéséről, de mivel
ehhez három jogi személyre volt
szükség, társult a Tega Rt. is, és így
alakulhatott meg a Sepsi-SIC sportegyesület.
„A klubot ettől kezdve más módszerekkel tudta támogatni a két
önkormányzat, konkrétan tagsági
díjak befizetésével, és ezzel lényegében sikerült megszüntetni a korábbi
bonyolult pályáztatási rendszert. Ez
már sokkal megengedőbb és több
lehetőséget biztosító finanszírozási
módszernek bizonyult. Időközben
változott a sporttörvény, amely
új formájában további akadályokat hárított el. Ez azt jelenti, hogy
az önkormányzatok lehetőségeit
kitágította, most már szerződéseket
köthetnek a sportegyesületekkel,
amelyek természetesen elszámolási
kötelezettséget vállalnak, innentől
kezdve pedig határ a csillagos ég,
illetve a városi és megyei költségvetés” – fogalmazott a klub elnöke.
Miklós Zoltán arról is beszámolt,
hogy elsősorban a kosárlabdacsapat zavartalan működése céljából

és készülni a megmérettetésekre” –
fejtette ki a klubelnök.
Újdonságnak számít továbbá a
Sepsi-SIC keretén belül megalakított
biciklis szakosztály három versenyzővel, amely lényegében egy helyi
tehetséges fiatal, Szabó Norbert pályakerékpáros felkarolása érdekében jött létre, és aki Miklós Zoltán
szerint szintén esélyes az olimpiai
részvételre. Jelenleg egy nemzetközi versenysorozaton gyűjtögeti
szorgalmasan a pontjait, amelyek
lehetőséget biztosítanak számára
következő lépésként a világkupa-sorozatra, ahol aztán megszerezheti
az olimpiai kvótát is.

Minden szinten fontos
az utánpótlás
A háromszéki klub elnöke fontosnak tartotta kihangsúlyozni, hogy
a többszörös bajnok és Román Kupa-győztes női kosárlabdacsapat
számára is igyekeznek kinevelni
olyan sportolókat, akik néhány
Miklós Zoltán elnök szerint a Sepsi-SIC célja a helyi tehetséges sportolók támogatása
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éven belül már ott kopogtathatnak a
felnőtt csapat ajtajánál. Ennek érdealakult klubon belül már korábban versenyzőit leigazolva, illetve kiegé- szakosztállyal bővült. Ezek közül el- kében három korosztályban folyik
próbálkoztak egy atlétika, illetve szülve egy nagyon tehetséges szerb sőként kell említenünk a birkózást, az utánpótlás-nevelés, Dragoslava
egy kézilabda szakosztály létreho- sportolóval, Sepsiszentgyörgynek hiszen Incze Kriszta neve sokak Mikes, Kajdacsi Judit és Veress Adzásával is, ezek a kezdeményezések ismét első osztályos együttese le- számára ismerősen csenghet. A még rienn edzők irányításával nyolcvan
azonban hamar kudarcot vallottak. gyen. Az utat elölről kellett kezdeni, utánpótlás korosztályú sportoló a gyermek tehetségét pallérozzák.
„Az atlétika szakosztályt azért hoz- de egy szintet már lépni tudtak, és felnőttek között elért hazai sikerei
Miklós Zoltán összegzésképpen
tuk létre, hogy Blázer Imola szemé- Simon Teodor edző-játékos irányí- mellett már Európa-bajnoki ezüs- kitért arra is, hogy sport terén a
lyében egy fi atal tehetséget támo- tásával jövőre reális eséllyel pá- téremmel büszkélkedhet. „Krisztá- sepsiszentgyörgyi
infrastruktúgatni tudjunk, de ő nagyon hamar lyáznak a szuperligás szereplésre. nak minden esélye megvan a jövő rát példaértékűnek tartja, ebből
visszavonult az aktív sportolástól. Ezzel párhuzamosan nagy hang- évi olimpiai szereplésre, jelenleg a szempontból is minden feltétel
A kézilabdát két évig kínoztuk, de súlyt fektetnek az utánpótlás-neve- éppen a kazahsztáni világbajnok- adott ahhoz, hogy a Sepsi-SIC több
bebizonyosodott, hogy ha van egy lésre is, amelynek első eredményei ságra készül, és ha ott az első hat
mint 150 leigazolt versenyzője zamegfelelő ember, aki mozgatórugó- máris megmutatkoztak, hiszen a között végez, megszerzi a részvételi vartalanul edzhessen, és általuk
ként tud hatni, akkor a dolog műkö- mindössze 12 éves Márton Ádám kvótát. De nemcsak őt igazoltuk le, Sepsiszentgyörgy városának minél
dik, ellenkező esetben kudarcra van már bemutatkozott a korosztályos hanem egy egész csapatot két edző- több sportsikerben lehessen része.
ítélve. Úgyhogy be kellett látnunk, válogatottban, és a franciaországi vel, akik közül az egyik az a Mátéfi Ugyanakkor azt is elmondta, hogy
nincs értelme tovább működtetni, és Európa-bajnokságon a legjobb 32 Árpád, aki a sepsiszentgyörgyi bir- amennyiben igény mutatkozik rá,
két év elteltével meg is szüntettük. közé jutott.
kózás sikerkovácsának tekinthető. illetve sikerül megtalálni hozzá
Idén azonban újra létrehoztuk, abGyakorlatilag a sportminisztérium a megfelelő szakembereket, nem
ból a meggondolásból, hogy van egy Nagy jövő előtt állnak
alárendeltségébe tartozó, pénz- zárkóznak el újabb szakosztályok
nagyon tehetséges nemzedékünk, a birkózók
ügyi gondokkal küzdő Municípiu- létrehozásától sem. Céljuk ugyanis
és két utánpótláskorú csapatot tudmi Sportklub versenyzőit vettük át a helyi tehetséges sportolók támotunk benevezni az országos bajnok- Az újjászervezett női kézilabdasport
annak érdekében, hogy előnyösebb gatása, hogy a lehető legmagasabb
ságba. Ezek a lányok már korábban mellett a Sepsi-SIC idén további két feltételek mellett tudjanak edzeni, célok felé törhessenek.
a brassói tehetségkutató központban edzettek, és úgy gondoltuk, érSzabó Norbert pályakerékpáros
tük érdemes ismét próbálkozni a női
kézilabda szakosztállyal” – tájékoz▾ FORRÁS: FACEBOOK/SEPSI-SIC
tatott a Sepsi-SIC elnöke.
A lányok egyébként igencsak jó
kezekben vannak, hiszen két kiváló
szakember, Carmen Cartaș és Mihaela Tivadar korábbi válogatott kézilabdázók egyengetik útjukat, így
minden lehetőségük megvan a fejlődésre, hogy rövid idő múlva a felnőttek között is kipróbálják majd magukat. A kijelölt cél ugyanis a nemzeti
bajnokság másodosztályának stabil
csapatává válni, majd a lehetőségek
függvényében akár továbblépni a
Virágok Ligája felé.
A már tavaly megalakult asztalitenisz szakosztályt viszont azzal a
jól meghatározott szándékkal hozták létre, hogy a korábban megszűnt
Electrica névre hallgató fiúcsapat

