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• Sorozatban negyedszer, összességében hatodszor hódította el a női ko-
sárlabda Román Kupát a Sepsiszentgyörgyi Sepsi-SIC, miután a Szatmár-
németiben megrendezett múlt hét végi négyes döntő fináléjában legyőzte 
a Kolozsvári U együttesét.

SZÉKELYHON

H iányos kerettel utazott Szat-
márnémetibe a Sepsi-SIC, 
ugyanis nem tartott a csa-

pattal az egészségügyi gondokkal 
küzdő Marie Ruzickova és Kovács 
Renáta, de sérülése miatt Kelemen 
Kincső sem léphetett pályára.

A torna szombati elődöntőjében 
a háromszékiek a rivális, házigazda 
Szatmárnémeti VSK-val találkoztak, 
amelyet kiegyensúlyozott teljesít-
ménnyel, tízpontos különbséggel 
győztek le, a mérkőzés véghajrájá-
ban azonban a megsérült Rebecca 
Tobint is elveszítették. A Sepsi-SIC 
keretproblémái következtében a 
vártnál szorosabb volt a Kolozsvári 
U – amely a másik elődöntőben a 
Bukaresti Agronomiát búcsúztatta 
– elleni döntő, a sepsiszentgyörgyi 
együttes fölénye csak a második já-
tékrészben domborodott ki, de végül 
magabiztos sikert arattak, így a tró-
fea továbbra is Sepsiszentgyörgyön 
marad.

Zoran Mikes, a Sepsi-SIC vezető-
edzője: „Nagyon büszke vagyok, és 
örülök, hogy a kupát sorozatban ne-
gyedszer is sikerült megnyernünk. 
Csak mi tudjuk, mennyire nehéz 
volt ezt véghez vinni, hatalmas ered-
mény, úgy hiszem, a lányok minden 
dicséretet megérdemelnek. Múlt 
héten több problémánk volt, a sérü-
lések sem kerültek el, és a szombati 
mérkőzés után nem tudtuk, hogy a 
döntőben ki tud majd játszani, vi-
szont a játékosok a fájdalom ellenére 
is pályára léptek, minden erejükkel 
harcoltak ezen a két napon.”

A szakember rámutatott, a Szat-
márnémeti elleni elődöntő, amelyet 
mindenki egy előrehozott döntőnek 
könyvelt el, mentális és fi zikai szem-
pontból is sok energiát kivett belőlük, 
és nagyon nehéz volt a döntőben is 
ugyanazon a szinten játszani. Ko-
lozsvár jó csapat, szombaton köny-
nyebb mérkőzése volt, így talán kicsit 
pihentebbek voltak a döntő elején. 
Az első félidőben csapatának voltak 
kisebb problémái, viszont a második 
felvonásban több erőfeszítést tettek, 

összegyűjtötték minden megmaradt 
energiájukat, és megérdemelten 
győztek. Mint mondta, furcsa érzés 
volt a végén szurkolók nélkül ünne-
pelni, remélik, ezzel az újabb sikerrel 
büszkévé tették őket. „Bízunk benne, 
hogy a lehető legrövidebb időn belül 
ismét nézők előtt játszhatunk, mert a 
szurkolóink támogatása rendkívüli, 
és nagyon sokat jelent számunkra.”

Győzelmükkel a zöld-fehérek zsi-
nórban negyedszer, összességében 
hatodszor hódították el a Román Ku-

pát, így Zoran Mikes tanítványainak a 
folytatásban a bajnokságra, illetve a 
márciusban folytatódó Európa Kupa 
küzdelmeire kell összpontosítani-
uk. A Sepsi-SIC legközelebb a hazai 
pontvadászat brassói buboréktorná-
ján szerepel, amelyet február 26. és 
28. között rendeznek meg, ellenfeleik 
a CSM Târgoviște, a Brassói CSU Olim-
pia és a Kézdivásárhelyi SE lesznek.

Közben tegnap kiderült, hogy 
a Nemzetközi Kosárlabda-szövetség 
döntése értelmében március 16. és 
19. között Sepsiszentgyörgy ad ott-
hont az Európa Kupa következő te-
remtornájának. A Sepsi-SIC–Lointek 
Gernika és a Reyer Venezia–Invest-
InTheWest ENEA Gorzow nyolcad-
döntőre 16-án kerül sor, míg az Elitzur 
Ramla–BCF Elfi c Fribourg és a Carolo 

Basket–Cegléd nyolcaddöntőt 17-én 
játsszák. Az első negyeddöntőt 18-án, 
a másodikat 19-én bonyolítják le. 

Női kosárlabda Román Kupa, 
négyes döntő: az elődöntőben 
Sepsiszentgyörgyi Sepsi-SIC–
Szatmárnémeti VSK 77:67 (25:19, 
21:15, 17:16, 14:17), a Sepsi-SIC pont-
szerzői Gödri-Părău 17 (1x3), Gard-
ner 12 (2x3), Tobin 12, Pasic 10 (2x3), 
Orbán 6, cserék Mandache 16 (1x3), 
Cătinean 4, Pavlopoulou, Ghizilă; 
a döntőben Sepsiszentgyörgyi Sep-
si-SIC–Kolozsvári U 83:55 (20:20, 
21:15, 21:14, 21:6), a Sepsi-SIC pont-
szerzői Gardner 20 (3x3), Tobin 18, 
Gödri-Părău 13, Pasic 7 (1x3), Orbán 
7 (1x3), cserék Mandache 12, Kele-
men 6 (2x3), Cătinean, Pavlopoulou, 
Ghizilă.

A látványos vegyes váltókkal zá-
rult Hargitafürdőn a 16 éven 

aluliak számára kiírt országos sífu-
tóbajnokság. A stafétákat az U14-es 
és az U16-os korosztályban is két 
lány és két fi ú alkotta, a kisebbeknél 
a váltó minden tagjának 1,5 kilomé-
tert kellett teljesítenie, a nagyobbak-
nál pedig 3–3 kilométert futottak.

U14-es korosztály (11 induló 
csapat): 1. Gyergyószentmiklósi 
ISK I. csapata (Páll Boglárka, Rom-
feld Fanni, Keresztes Sebestyén, 
Antal Szabolcs), 2. Csíkszeredai ISK 
(Silló Krisztina, Kurkó Janka Dóra, 
Bíró Péter, Udvari Hunor), 3. CSȘ 
Vatra Dornei, … 6. Gyergyói ISK II. 
csapata.

U16-os korosztály (8 induló csa-
pat): 1. Besztercei ISK, 2. Csíkszeredai 
ISK (Becze Eszter, Lázár Sarolt, Boda 
Ákos, Kristó Előd), 3. Felsőbányai ISK.

Ha az időjárás és a járványügyi 
szabályok lehetővé teszik, akkor feb-
ruár utolsó napjaiban a gyermek kor-
osztályok biatlonbajnokságának lesz 
a házigazdája Hargitafürdő. (D. L.)

9.00 Tenisz, WTA-torna, Adelaide, Ausztrália (Digi Sport 2)
15.00 Sznúker, Player bajnokság, Southport, Anglia (Eurosport 1)
16.00 Női kézilabda, román bajnokság: Rapid–Buzău (TVR 2)
18.30 Női kézilabda: Bukaresti CSM–Nagydisznód (TVR 1)
18.30 Labdarúgás, Magyar Kupa: Mezőkövesd–Diósgyőr (M4 Sport)
19.00 2. Liga: Petrolul–Metaloglobus (Digi 1, Telekom 1, Look Sport +)
19.45 Férfi kézilabda, EL: Nimes–Dinamo (Digi 2, Telekom 2, Look Sport)
19.45 Férfi kézilabda, BL: Paris SG–Kielce (Digi 3, Telekom 4, Look Sport 2)
21.45 Férfi kézilabda, BL: Nantes–Zagreb (Digi 3, Telekom 3, Look Sport 2)
22.00 Labdarúgás, BL: Atlético–Chelsea (Digi 1, Telekom 2, Look Sport)
22.00 Labdarúgás, BL: Lazio–Bayern (Digi 2, Telekom 1, 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  

Váltóversenyekkel zárult a sífutóbajnokság

D an Gîrtofan nyerte a 2021-es 
román ralibajnokság nyitófu-

tamát, a kovásznai Hóralit. Gîrto-
fan navigátorával, Tudor Mârzával 
– akivel már hetedik éve alkotnak 
egy párost – mind a hat gyorsasági 
szakaszt megnyerte, így magabizto-

san húzta be az első helyet a Winter 
Rallyn. Az összetett második helyé-
ért nagy harc folyt, a Maior testvé-
rek, Norbert és Francesca alkotta 
duó mindössze 11 másodperccel 
előzte meg Gîrtofan fi át, Andreit és 
navigátorát, Doru Vraját. A 0,6-os 

szorzójú verseny a tizenegy futa-
mos bajnokság első megmérettetése 
volt, és mindössze huszonhét pá-
ros állt rajthoz. A második futamra 
március 26–27-én Brassóba kerül 
sor, míg a Hargita Ralit május 7–8-
án rendezik.

Gîrtofan sikerével rajtolt a ralibajnokság

Norvég elsőség férfi szlalomban
Az olaszországi Cortina d’Ampezzóban a férfiak műlesiklásával zárult az 
alpesisí-világbajnokság. A győzelmet a norvég Sebastian Foss-Solevaag 
szerezte meg az osztrák Adrian Pertl és a norvég Henrik Kristoffersen 
előtt, míg a magyar Kékesi Márton a 25. helyen zárt. A hölgyek hasonló 
szakágában az osztrák Katharina Liensberger lett a legjobb, a szlovák 
Petra Vlhovát és az amerikai Mikaela Shiffrint megelőzve.

• RÖVIDEN 

A rivális otthonában győztek
Női kosárlabda Román Kupa: újabb trófeával gazdagodott a Sepsi-SIC

Nehézségekkel küszködtek, de verhetetlenek voltak a sepsiszentgyörgyi kosarasok   ▴  FOTÓ: MISKA BRIGITTA




