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• Megalakulása óta először játszhat Román Kupa-döntőt a Sepsiszent-
györgyi Sepsi OSK. A háromszékiek szerdán este 8 órától a ploiești-i Ilie 
Oană Stadionban zárt kapuk mögött az esélyesebbnek számító FCSB csa-
patával küzdhetnek meg a trófeáért.

SÁNTA IMRE

M ár az sem mindennapi tel-
jesítmény, hogy a piros-fe-
hérek bejutottak a küzde-

lemsorozat döntőjébe, a szurkolók 
viszont bíznak abban, hogy kedven-
ceik a serleget is hazahozzák Szé-
kelyföldre. A koronavírus-járvány 
miatt foganatosított korlátozások 
miatt a mérkőzést nézők nélkül ren-
dezik meg, a sepsiszentgyörgyi vá-
rosi stadionban viszont ötszáz néző 
óriáskivetítőn követheti az összecsa-
pást és szurkolhat az OSK sikeréért.

A háromszékiek eddig a Temes-
vári Ripensia (4–1), az Astra Giur-
giu (4–2) és a Petrolul Ploiești (1–0) 
csapatán jutottak túl, majd az elő-
döntőben kettős győzelemmel (5–1, 
3–0) búcsúztatták a Jászvásári Poli 
együttesét. A nemrég edzőváltáson 
átesett FCSB, amelynek kispadjára 
néhány napja Toni Petrea ülhetett le, 

a Kolozsvári Universitatea (1–0), az 
FC Hermannstadt (2–1), majd a Buka-
resti Dinamo (3–0, 1–0) ellen aratott 
győzelmeivel biztosította helyét a fi -
náléban.

A döntőt megelőző sajtótájékoz-
tatón Leo Grozavu, a Sepsi OSK ve-
zetőedzője sajnálatát fejezte ki, ami-
ért szurkolóik nem lehetnek jelen a 
mérkőzésen, ezért őket is kárpótolni 

szeretnék a győzelemmel. A szak-
ember szerint nincs veszítenivaló-
juk, ez pedig akár előnyt is jelenthet 
számukra, viszont arra is szükségük 
lesz, hogy minden erőforrásukat ösz-
szegyűjtsék és egységes csapatként 
küzdjenek.

„Nincs semmilyen titka annak, 
hogy döntőbe jutottunk, a fi úk ko-
molyan megdolgoztak ezért. Persze 

kihasználtuk, hogy az Astrával itt-
hon játszhattunk, majd egy másod-
osztályos csapattal, és az elődöntők 
párosításában is szerencsénk volt a 
sorshúzásnál. A döntő viszont döntő. 
Az ellenfelet senkinek nem kell be-
mutatni, de abban bízom, hogy pél-
dásan mozgósítani tudjuk erőinket 
és olyan csapatszellemet tanúsítunk, 
mint még eddig soha. Mindent bele 
kell adnunk a pályán, függetlenül at-
tól, hogy egy nehéz idegenbeli meccs    
után vagyunk. De biztos vagyok ab-
ban, hogy a játékosok már nem is 
fognak emlékezni erre. Sok részlet 
fontos egy ilyen mérkőzésen, de az 
a tény, hogy nincs veszítenivalónk, 

nekünk kedvez, és akár sorsdöntő 
is lehet. Edzőként első kupadöntőm 
ez, de játékosként sem adatott meg 
ez a lehetőség, úgyhogy szeretném 
maximálisan kihasználni ezt a pil-
lanatot. Nagyon sajnálom, hogy a 
szurkolók nem lehetnek mellettünk, 
sokat jelentett volna ez nekik is, a 
buzdításuk pedig nagy segítségünk-
re lehetett volna. Nem marad más, 
mint hogy megörvendeztessük őket 
egy győzelemmel és hazavigyük a 
serleget Sepsiszentgyörgyre” – nyi-
latkozta Leo Grozavu, a Sepsi OSK 
vezetőedzője.

Az Ilie Oană Stadion piros-fehérbe 
öltözött volna a fi náléra – vélekedett 
Gabriel Vașvari, a szentgyörgyiek ru-
tinos középpályása, akinek szintén 
hiányozni fognak a szurkolók, vi-
szont megígérte, hogy mindent meg-
tesznek a sikerért, hiszen minden 
labdarúgó vágya, hogy karrierje so-
rán legalább egyszer feje fölé emeljen 
egy trófeát. A szilágysági születésű 
játékos kiemelte, mivel két fronton is 
harcolnak, gyakorlatilag háromna-
ponta kellett és kell pályára lépniük, 
így az FCSB lépéselőnyben van, de 
abban bízik, hogy a döntő napjára 
visszanyerik fi zikai formájukat és fel 
tudják venni a harcot az ellenféllel.

A szerdán este 8 órakor kezdő-
dő Sepsi OSK–FCSB kupadöntőt a 
román sportcsatornák, a Digi Sport 
1, a Telekom Sport 1 és a Look Sport 
élőben adják, de a mérkőzést magyar 
kommentárral az M4 Sport szintén 
élőben közvetíti.

Hét magyar és hat román csapat nevezett be
Az Európai Kézilabda-szövetség (EHF) honlapján megjelent az Európa 
Ligába benevezett csapatok listája. Eldőlt, hogy a nőknél a Siófok és 
a Nagybánya, a férfiaknál pedig a Tatabánya és a Bukaresti Dinamo 
kiemelt lesz, így a csoportkörben kezdi meg szereplését. A férfiak mező-
nyében összesen 51 csapat indul az EHF Kupát felváltó Európa Ligában. 
A három magyar klub közül a Tatabánya főtáblás, a Gyöngyös az első, a 
Balatonfüred pedig a második selejtezőkörben kezd. A román csapatok 
közül a Dinamo főtáblás, a Konstanca és a Torda pedig az első selejtezős 
körben kezd. A nőknél összesen 34 együttes száll harcba, a Siófok és 
a Nagybánya már főtáblás. A magyar csapatok közül Fehérvár az első 
selejtezőkörben kezd, míg a Debrecen és a Vác a másodikban. A román 
együttesek közül a Brăila az első, Buzău csapata pedig a második selej-
tezős körben kapcsolódik be a sorozatba. Az EHF július 28-án sorsolja 
a selejtezők párosításait. A férfiaknál az első fordulót augusztus utolsó 
hétvégéjén rendezik meg, a női EL október 10-én kezdődik.

Sánta Szabolcs visszatért Kolozsvárra
A marosvásárhelyi származású Sánta Szabolcs visszatért a Kolozsvári 
U-BT együtteséhez, amelynek színeiben 2011-ben bajnoki címet szerzett 
a férfi kosárlabda Nemzeti Ligában. A 33 éves tapasztalt kosárlabdázó 
nyolc év elteltével játszik újra a kolozsvári klubnál, amelynél 2009 és 
2012 között szerepelt. Miután elhagyta az együttest, a Bukaresti CSM, a 
Bukaresti Steaua, a SCMU Craiova, az Energia Rovinari, a Marosvásárhe-
lyi Maros KK, a Marosvásárhelyi VSK és legutóbb a BCMU Pitești csapa-
tait erősítette. A rutinos beállós Kuti Nándor, Vida Dávid és Ștefan Grasu 
mellett az U-BT negyedik belföldi játékosa a keretben a következő sze-
zonra. A Kolozsvári U-BT az előző, a világjárvány miatt félbeszakadt férfi 
Nemzeti Ligában azonos pontszámmal zárt az élen a Nagyváradi VSK-val, 
de egyik gárdát sem hirdették ki bajnoknak. A kolozsváriak indulhatnak 
a Bajnokok Ligájában, az első selejtezőkörben a bosnyák Igokeával sor-
solták össze őket. A menetrend szerint a párharcban szeptember 15-én az 
Igokea, három nappal később pedig az U-BT lesz a házigazda.

• RÖVIDEN 

H argita megyében a nyolcaddön-
tőknél tartott a labdarúgó Ro-

mán Kupa megyei szakasza. 
A Román Labdarúgó-szövetség 

(FRF) határozata szerint az amatőr 
bajnokságokban, a megyei és körze-
ti csapatok részvételével zajló osztá-
lyozó, bajnoki, illetve kupameccse-
ket csak a szakszövetség honlapján 
közzétett jegyzőkönyvben (proto-
col) előírt feltételek betartásával 

lehet megrendezni. A Hargita Me-
gyei Labdarúgó Egyesület (HM-
LE) korábban arról döntött, hogy a 
Gyergyószentmiklósi VSK képviseli 
a megyét a 3. Ligába jutásért kiírt 
selejtezőn, a kupasorozat megyei 
szakaszának folytatása kapcsán pe-
dig felkérte a versenyben maradt 12 
csapatot, hogy július 17-éig jelezzék, 
eleget tudnak-e tenni az FRF-köve-
telményeknek. 

„Egyedül a gyergyói csapat jelez-
te, hogy elvégzi a koronavírusteszte-
ket és megpróbál eleget tenni a mér-
kőzések lebonyolításához szükséges 
követelményeknek” – mondta el 
Tamás Zoltán, a HMLE elnöke. Jelen 
állás szerint tehát az osztályozón és a 
kupasorozat országos szakaszán is a 
Gyergyószentmiklósi VSK fogja kép-
viselni Hargita megyét. 

D. L.

A Nemzetközi Kosárlabda-szövet-
ség (FIBA) elfogadta a háromszé-

kiek nevezését, így a Sepsiszentgyörgyi 
Sepsi-SIC első székelyföldi csapatként 
megméretkezhet a legrangosabb eu-
rópai küzdelemsorozatban. A négy-
szeres bajnok és ötszörös kupagyőztes 
Sepsi-SIC női kosárlabdacsapata eddig 
csak az Európa Kupában volt érdekelt, 
Rusz István ügyvezető igazgató szerint 
azonban elérkezett az ideje annak, 
hogy szintet lépjenek, és összemérjék 
erejüket a kontinens legjobbjaival. Az 
Euroliga küzdelmei két nyolcas cso-
portban fognak zajlani, és ahhoz, hogy 
kivívják a csoportkörben való részvétel 
jogát, valószínűleg előbb egy selejtezőt 

is kell játszaniuk a lányoknak, de ez 
majd később fog kiderülni, amikor le-
zárul a nevezési határidő. 

Rusz tájékoztatása szerint öt újon-
nan érkező kosárlabdázóval erősítik 
meg a keretet, amely a tervek szerint 
augusztus 31-én kezdi meg a felké-
szülést az új idényre. Az új igazolá-
sok között találjuk Kelemen Kincsőt, 
aki ötéves amerikai tanulmányai 
után tér haza szülővárosába. Szintén 
zöld-fehérben folytatja pályafutását 
a többszörös válogatott Adina Stoi-
edin, aki legutóbb a Szatmárnémeti 
VSK mezét öltötte magára, továbbá 
Pinelopi Pavlopoulou is, aki az Olim-
piakosztól érkezik Háromszékre. Az 

idegenlégiósok sorát gyarapítja a 
szlovák Marie Ruzickova (Szekszárdi 
Atomerőmű KSC ) és az amerikai Re-
bekah Gardner (Botasspor Adana) is.

A szakmai stábban nem történt 
változás, a Sepsi-SIC továbbra is Zo-
ran Mikes vezetőedző irányításával 
néz szembe a kihívásokkal. A boszni-
ai szerb szakember munkáját Samoilă 
Zoltán másodedzőként, Marko Milin-
kov pedig erőnléti edzőként segíti.

A hazai pontvadászatot egyelőre 
a bizonytalanság lengi körbe, még 
nem tudni, milyen lebonyolítási 
rendszerrel fogják azt megszervezni.

S. I.

Nem folytatódik a megyei kupasorozat

Indul az Euroligában a Sepsi-SIC

Történelmi siker küszöbén
Kupagyőzelemmel örvendeztetnék meg szurkolóikat a háromszékiek

Habár szurkolók nélkül rendezik a kupadöntőt, 
sokan szorítanak a háromszékiek sikeréért
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