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• Munkába lendült 
a Sepsiszentgyörgyi 
Sepsi-SIC vezetősége, 
és a koronavírus-jár-
vány által okozott 
hosszú szünet után 
a következő szezon 
csapatát igyekeznek 
összerakni. A női 
kosárlabda-bajnok-
ságban nem hirdettek 
győztest, a háromszé-
kiek azonban idén is 
elhódították a Román 
Kupát, és a bajnoki 
aranyra is a legna-
gyobb eséllyel pályáz-
hattak volna.

SÁNTA IMRE

A Román Kosárlabda-szövet-
ség korábban közölte, az új 
idény október 3-án rajtol, és 

visszatérnek a korábbi lebonyolítá-
si rendszerhez. Ez azt jelenti, hogy 
az alapszakasz küzdelmei egyetlen 
csoportban zajlanak, majd nyolc 
együttes továbbjutásával követke-
zik a felsőházi, illetve az alsóházi 
rájátszás. A negyeddöntők és az elő-
döntők párharcai egyik csapat há-
rom nyert mérkőzéséig tartanak, és 
hasonlóképpen dől el a bajnoki cím 
sorsa is, a Román Kupában pedig 

bevett szokás szerint négyes döntőt 
rendeznek.

Mindez még nagyon távolinak 
tűnhet, a négyszeres bajnok és öt-
szörös kupagyőztes Sepsi-SIC szak-
mai stábja azonban nem bízza a 
véletlenre a közeljövőt sem, azon 
dolgoznak, hogy az új idényre olyan 
ütőképes csapatot rakjanak össze, 
amely hazai és nemzetközi poron-
don is sikerrel fel tudja venni a har-
cot bármilyen ellenféllel.

A háromszéki klubnak sikerült 
megegyeznie több játékosával is szer-
ződéseik meghosszabbításában, így 
továbbra is zöld-fehér mezben folytatja 
pályafutását a Sepsi-SIC két legtapasz-
taltabb kosárlabdázója, Annemarie 
Gödri-Părău és Andra Mandache, aki 
39 évesen a csapat legidősebb tagjá-
nak számít. Az aradi születésű játékos 

tavaly érkezett Sepsiszentgyörgyre, 
most pedig úgy vélekedett, hogy nem 
kellett nehéz döntést hoznia, amikor 
újabb megállapodást kötött a klubbal: 
„Nem volt nehéz döntés, ugyanis az 
első idényben professzionális és sze-
mélyes kapcsolatok szempontjából is 
jól éreztem magam, a lányok nagysze-
rűek, az edzések nagyon jók, valamint 
a hangulat és a szurkolók is rendkívü-
liek minden mérkőzésen.”

Hasonló gondolatokat fogalma-
zott meg Annemarie Gödri-Părău is, 
aki szerint idén sem lehet más célki-
tűzésük, mint megnyerni a bajnoksá-
got és a kupát, valamint nemzetközi 
szinten is sikerrel helytállni: „Az a 
tény, hogy a csapatnál maradtam, 
eddigi karrierem legkönnyebb dönté-
se volt, mert ezt akartam, itt vagyok 
otthon. Az új idényt azzal a vággyal 

kezdjük, hogy bajnokságot nyerjünk, 
főleg mert 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 gyógytor-
nászig kifogástalan, emellett pedig 
minden feltétel adott számunkra.”

A két rutinos kosárlabdázó mellett 
természetesen ott találjuk a bizonyí-
tani akaró fi atalokat is. Továbbra is 
a háromszékiek sorait erősíti a hosz-
szan tartó sérüléséből felépült Ioana 

Ghizilă, valamint a 21 éves Kovács Re-
náta, aki immár negyedik szezonját 
kezdheti a zöld-fehéreknél. A gyergyó-
szentmiklósi játékos úgy nyilatkozott, 
kapcsolatai révén Sepsiszentgyörgy-
höz húz a szíve, jól érzi magát a csa-
patban, és várja az újabb kihívásokat: 
„Szeretném, ha a következő szezont 
a megszokott körülmények között 
kezdhetnénk, a legfontosabb pedig, 
hogy mindenki egészséges legyen és 
megfelelően tudjunk készülni annak 
érdekében, hogy elérjük a céljainkat. 
Bízom benne, hogy hamarosan min-
den a régi kerékvágásban működhet, 
és újra együtt énekelhetjük a székely 
himnuszt a mérkőzések után.”

Szintén szerződésük meghosszab-
bítása mellett döntöttek Orbán Niko-
lette és a mindössze 18 éves Ștefania 
Cătinean. A háromszéki klub az ide-
genlégiósok közül viszont egyelőre 
csak két korábbi játékosával állapo-
dott meg a folytatásról, a monteneg-
rói válogatott Jovana Pasic és az ame-
rikai Rebecca Tobin az új idényben is 
zöld-fehérben fog pályára lépni. Bár 
korábban az előző szezon legértéke-
sebb játékosa, Chrissy Givens is alá-
írt a címvédővel, az amerikai játékos 
végül úgy határozott, hogy 34 évesen 
befejezi aktív sportolói karrierjét, és 
elfogadva középiskolája, az Ouachi-
ta Lady Lions ajánlatát, hazájában 
edzőként folytatja pályafutását.

Szintén távoznak Sepsiszent-
györgyről a szerb Kristina Topuzo-
vic és a montenegrói Jelena Vucetic, 
valamint megvált a háromszékiektől 
Demeter Nóra és Mîrne-Nagy Ildikó 
is. Rusz István ügyvezető igazgató tá-
jékoztatása szerint helyüket újonnan 
érkezők fogják betölteni, minderről 
pedig bővebb tájékoztatást a közeljö-
vőre ígért, amikor az új igazolásokat 
név szerint is bejelentik.

A sportrendezvények hagyomá-
nyai is kötelezik a városve-

zetést, hogy ne maradjanak el az 
évtizedes múltra visszatekintő ese-
mények – közölte Ráduly Róbert Kál-
mán, Csíkszereda polgármestere.

A városvezető kiemelte: „a fejet-
lenség és rendkívüli bizonytalanság, 
amely az országvezetés részéről ta-
pasztalható, nem vesz erőt a város-
vezetésen, ezért is igyekszünk kiszá-
míthatóbbak maradni”.

Ennek érdekében már terítéken 
van a Székelyföldi Kerékpáros Kör-
verseny és a Tusnád Ásványvíz Szé-
kely Szupermaraton megszervezése. 
Előbbi esetében az elöljáró elmondta, 
Székelyföld legfontosabb nyári sport-
eseményét idén tizennegyedik alka-
lommal rendezik meg augusztus 5–8. 
között. A városvezető hangsúlyozta, 
idén beszélni kell a körverseny idegen-
forgalmi szempontjáról is: „a verseny 
költségvetése nagyjából 300 ezer lej, 

ennek egyharmadát pedig a régió szál-
lásadói és ellátói kapják meg a külföldi 
sportolók pár napos itt-tartózkodásá-
nak költségei nyomán”. Hozzátette, az 
utazási korlátozások ellenére már be-
jelentkeztek versenyzők Ausztriából, 
Lengyelországból, Szlovákiából, de 
kazahsztáni, montenegrói és bahreini 
csapatok is fognak jönni. 

„Fél szemünk a nagyszebeni kör-
versenyen lesz, amely július végén fog 
zajlani, kíváncsiak vagyunk a lebonyo-
lítás nehézségeire” – vetítette előre. 

A Székely Szupermaraton esetében 
már kevésbé volt derűlátó Ráduly: „mi-
vel az eseménynek nincs nagymértékű 
nemzetközi jellege, könnyebben meg 
tudjuk majd szervezni azzal együtt, 
hogy meggyőződésünk, a résztvevők 
száma messze el fog maradni a koráb-
bi években tapasztalttól” – mondta, 
rámutatva, hogy a régizene-fesztivál 
megnyitója és a csíksomlyói kegy-
templomban megtartott orgonakon-
cert is csekély számú érdeklődőt moz-
gatott meg. (Korpos Attila)

13.00 Tenisz, bemutatótorna, Bett1 Aces, Berlin (Eurosport 1)
20.00 2. Liga: FC Argeș–Mioveni (Digi 1, Telekom Sport 1, Look Plus)
22.15 Premier League: Chelsea–Norwich (Eurosport 1 Ro)
22.45 Serie A: Atalanta–Brescia (Digi 4, Telekom Sport 2, Look Sport)

• S P O R T E S E M É N Y E K  A  T E L E V Í Z I Ó B A N  

A bizonytalanság ellenére is lesz körverseny
Indulhat a BL-ben a Manchester City
Mégsem tiltják el az európai kupasorozatoktól a Manchester Cityt, 
Pep Guradiola csapata a következő idényben is a Bajnokok Ligájában 
szerepelhet. Az UEFA által kiszabott kétéves kizárást tegnap a nem-
zetközi Sportdöntőbíróság (CAS) visszavonta. Az angol klub sikere-
sen 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 valósnál 
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 idé-
nyét, de a Bajnokok Ligájában és az FA-kupában is érdekeltek még. Az 
elitsorozat nyolcaddöntőjében a madridi odavágó után 2–1-re vezet-
nek a Real ellen, míg a kupa elődöntőjében az Arsenallal találkoznak 
a következő hétvégén. A City idén megnyerte az angol szuperkupát és 
a ligakupát is.

• RÖVIDEN 

Már készül az új idényre a Sepsi-SIC
Több alapemberrel is hosszabbított a kosárlabdaklub

Annemarie Gödri-Părău 
(a kupával) szerint karrierje 
legkönnyebb döntése volt 
a folytatás

▴  KORÁBBI FELVÉTEL: GÁBOS ALBIN

Az idei versenyt augusztus 5–8. között rendezik

▾  K O R Á B B I  F E L V É T E L :  P I N T I  A T T I L A




