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Liga 1: rangadót nyert
és élen maradt a Craiova
Az Universitatea Craiova labdarú-
gócsapata vasárnap 2-1-re megnyer-
te az FCSB elleni hazai rangadót az 
élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 
felsőházi rájátszásának 7. forduló-
jában (Cicâldău 24. – büntetőből, 
D. Nistor 55. – büntetőből, ill. 
I. Cristea 37.), és ezzel biztosan 
éllovas marad. A Kolozsvári CFR–
Medgyesi Gaz Metan találkozó 
lapzárta után ért véget. A követ-
kező fordulóban (július 17–19.) 
pénteken 21 órától Medgyes–Astra, 
szombaton 21 órától FCSB–CFR, 
vasárnap 21 órától pedig Botoșani–
Craiova mérkőzést rendeznek. Az 
alsóházi rájátszás 9. fordulójában 
a házigazda Bukaresti Dinamo 
vasárnap 1-1-gyel zárt a vendég Poli 
Iași ellen (Sorescu 10. – büntető-
ből, ill. Cristea 85. – büntetőből). A 
Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK–Chin-
dia Târgoviște összecsapás lapzárta 
után ért véget.

Két magyar labdarúgó
a szlovák liga álomcsapatában
Holman Dávid és Kalmár Zsolt is 
bekerült a szlovák labdarúgó-baj-
nokság legutóbbi idényének 
álomcsapatába. A liga honlapja 
szerint a bajnok Pozsonyi Slovan 
középpályása, Holman Dávid 11, a 
harmadik helyezett Dunaszerdahe-
lyi DAC csapatkapitánya, Kalmár 
Zsolt pedig 18 szavazatot kapott. 
Kalmárt az idény legjobb játéko-
sának különdíjára is jelölték, ezt 
azonban végül Holman csapat-
társa, Dominik Greif kapta meg. 
A szezon legjobb edzője a Slovant 
irányító Ján Kozák lett. A Fortuna 
Liga magyar légiósai közül Kalmár 
volt a legeredményesebb, kilenc 
góllal és három gólpasszal, utána 
Vida Kristopher (DAC, 7/2), Holman 
Dávid (5/2) és Vida Máté (DAC, 2/0) 
következik.

Indulhat a Bajnokok Ligájában
a Manchester City
Mégsem tiltják el az európai kupa-
sorozatoktól a Manchester Cityt, 
Pep Guardiola csapata a következő 
idényben is a Bajnokok Ligájában 
szerepelhet. Az Európai Labdarú-
gó-szövetség (UEFA) által kiszabott 
kétéves kizárást tegnap a nemzet-
közi Sportdöntőbíróság (CAS) visz-
szavonta. Az angol klub sikeresen 
fellebbezett a svájci székhelyű 
testületnél, amely az égszínkékek 
30 millió eurós mellékbüntetését 
harmadára csökkentette. Az arab 
tulajdonú City ellen az európai 
szövetség korábban a pénzügyi 
fair play súlyos megsértése miatt 
indított vizsgálatot. A 2012 és 2016 
közötti szponzori bevételeknél a 
manchesteri egyesület a valós-
nál jóval magasabb összegeket 
tüntetett fel, majd a vizsgálat során 
nem működött együtt az UEFA 
képviselőivel. Agüeróék a bajnok 
Liverpool mögött második helyen 
zárják a Premier League 2019/2020-
as idényét, de a Bajnokok Ligájá-
ban és az FA-kupában is érdekeltek 
még. Az elitsorozat nyolcaddön-
tőjében a madridi odavágó után 
2-1-re vezetnek a Real ellen, míg a 
kupa elődöntőjében az Arsenallal 
találkoznak a következő hétvégén. 
A City idén megnyerte az angol 
szuperkupát és a ligakupát is.

A hazai és nemzetközi po-
rondon is sikeres csapat 
összeállításán munkálkodik 
a Sepsi-SIC vezetősége. A női 
kosárlabda-bajnokság csak ok-
tóberben kezdődik, de az már 
biztos, hogy a zöld-fehérek két 
legtapasztaltabb kosárlabdá-
zója, Annemarie Gödri-Părău 
és Andra Mandache örömmel 
marad a klubnál.

 » SÁNTA IMRE

M unkába lendült a Sepsi-
szentgyörgyi Sepsi-SIC ve  -
zetősége: a koronavírus-

járvány miatt elrendelt hosszú szü-
net után a következő szezon csa-
patát igyekeznek összerakni. Mint 
ismeretes, a háromszékiek idén is 
elhódították a Román Kupát, és a 
bajnoki aranyra is a legnagyobb 
eséllyel pályáztak, ám törölték a 
pontvadászatot, és nem avattak 

bajnokot. A Román Kosárlab-
da-szövetség korábban közölte, a 
női szakágban az új idény október 
3-án rajtol, és visszatérnek a koráb-
bi lebonyolítási rendszerhez. Ez azt 
jelenti, hogy az alapszakasz küzdel-
mei egyetlen csoportban zajlanak, 
majd nyolc együttes továbbjutásá-
val következik a felsőházi, illetve az 
alsóházi rájátszás. A negyeddöntős 
és elődöntős párharcok az egyik 
csapat három nyert mérkőzéséig 
tartanak, és hasonlóképpen dől el 
majd a bajnoki cím sorsa is, a Ro-
mán Kupában pedig immár bevett 
szokás szerint négyes döntőt ren-
deznek.

Nem volt nehéz döntés
a szerződéshosszabbítás
Mindez még nagyon távolinak tűn-
het, a négyszeres bajnok és ötszö-
rös kupagyőztes Sepsi-SIC szakmai 
stábja azonban nem bízza a vélet-
lenre a közeljövőt sem: azon dol-
goznak, hogy az új idényre olyan 

DOLGOZIK A KERET ÖSSZEÁLLÍTÁSÁN A HÁROMSZÉKI NŐI KOSÁRLABDACSAPAT VEZETŐSÉGE

Készül az új idényre a Sepsi-SIC

Kiéheztek a sikerekre. Újabb trófeákat gyűjtene a sepsiszentgyörgyi női kosárcsapat

 » „A lányok 
nagyszerűek, az 
edzések nagyon 
jók, valamint 
a hangulat és 
a szurkolók is 
rendkívüliek min-
den mérkőzésen” 
– fogalmazott 
Andra Mandache.

 » „Az a tény, 
hogy a csapat-
nál maradtam, 
eddigi karrierem 
legkönnyebb 
döntése volt, 
mert ezt akar-
tam, itt vagyok 
otthon” – mond-
ta Annemarie 
Gödri-Părău.

ütőképes csapatot rakjanak össze, 
amely hazai és nemzetközi poron-
don is sikerrel fel tudja venni a har-
cot bármilyen ellenféllel. A három-
széki klubnak sikerült megegyezni 
több játékosával is a szerződéshosz-
szabbításról, így továbbra is zöld-fe-
hér mezben folytatja pályafutását a 
Sepsi-SIC két legtapasztaltabb kosár-
labdázója, Annemarie Gödri-Părău, 
illetve Andra Mandache, aki 39 éve-
sen a csapat legidősebb tagjának 
számít. Az aradi születésű játékos 
tavaly érkezett Sepsiszentgyörgy-
re, most pedig úgy vélekedett, nem 
kellett sokat gondolkodnia, amikor 
újabb megállapodást kötött a klub-
bal. „Nem volt nehéz döntés, ugyan-
is az első idényben szakmailag és a 
személyes kapcsolatok szempontjá-
ból is jól éreztem magam, a lányok 
nagyszerűek, az edzések nagyon jók, 
valamint a hangulat és a szurkolók is 
rendkívüliek minden mérkőzésen” 
– fogalmazott Mandache. Hasonló 
gondolatokat fogalmazott meg An-
nemarie Gödri-Părău is, aki szerint 

idén sem lehet más célkitűzésük, 
mint megnyerni a bajnokságot és a 
kupát, valamint nemzetközi szin-
ten is sikerrel helytállni „Az a tény, 
hogy a csapatnál maradtam, eddigi 
karrierem legkönnyebb döntése volt, 
mert ezt akartam, itt vagyok otthon. 
Az új idényt azzal a vággyal kezdjük, 
hogy bajnokságot nyerjünk, főleg 
úgy, hogy az elmúlt szezonban nem 
hirdettek bajnokot úgy sem, hogy az 
első helyen álltunk, valamint nem-
zetközi szinten is igyekszünk a lehető 
legjobb eredményt elérni. Szeretem 
a szurkolókat, akik rendkívüliek, a 
szakmai stáb professzionalizmusa az 
edzőtől kezdve, a menedzseren, az 
elnökön át, egészen a gyógytornászig 
kifogástalan, emellett pedig minden 
feltétel adott számunkra” – lelkende-
zett Gödri-Părău.

Újra együtt énekelnék
a székely himnuszt
A két rutinos kosárlabdázó mellett 
természetesen ott találjuk a bizo-

nyítani akaró fi atalokat is. Tovább-
ra is a háromszékiek sorait erősíti 
a hosszan tartó sérüléséből felépü-
lő Ioana Ghizilă, valamint a 21 éves 
Kovács Renáta, aki immár a negye-
dik szezonját kezdheti a zöld-fe-
héreknél. A gyergyószentmiklósi 
játékos úgy nyilatkozott, kapcsola-
tai révén Sepsiszentgyörgyhöz húz 
a szíve, jól érzi magát a csapatban, 
és várja az újabb kihívásokat: „Sze-
retném, ha a következő szezont a 
megszokott körülmények között 
kezdhetnénk, a legfontosabb pe-
dig, hogy mindenki egészséges 
legyen, és megfelelően tudjunk 
készülni annak érdekében, hogy 
elérjük a céljainkat. Bízom benne, 
hogy hamarosan minden a régi 
kerékvágásban működhet, és újra 
együtt énekelhetjük a székely him-
nuszt a mérkőzések után.” Szintén 
szerződésük meghosszabbítása 
mellett döntöttek Orbán Nikolette 
és a mindössze 18 éves Ștefania 
Cătinean. A háromszéki klub az 
idegenlégiósok közül viszont egye-

lőre csak két korábbi játékosával 
állapodott meg a folytatásban: a 
montenegrói válogatott Jovana Pa-
sic és az amerikai Rebecca Tobin 
az új idényben is zöld-fehérben 
fog pályára lépni. Habár korábban 
az előző szezon legértékesebb já-
tékosa, Chrissy Givens is aláírt a 
címvédővel, az amerikai játékos 
végül úgy határozott, hogy 34 éve-
sen befejezi aktív sportolói karri-
erjét, és elfogadta középiskolája, 
az Ouachita Lady Lions ajánlatát: 
hazájában edzőként folytatja pá-
lyafutását. Szintén távozik Sep-
siszentgyörgyről a szerb Kristina 
Topuzovic és a montenegrói Je-
lena Vucetic, valamint megvált a 
háromszékiektől Demeter Nóra és 
Mîrne-Nagy Ildikó is. Rusz István 
ügyvezető igazgató tájékoztatása 
szerint helyüket újonnan érkezők 
fogják betölteni, minderről pedig 
bővebb tájékoztatást a közeljövő-
ben ígért, amikor az új igazoláso-
kat név szerint is bejelentik.




