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• Fennállása óta először jutott a női kosárlabda Európa Kupa legjobb 
nyolc csapata közé a Sepsi-SIC. A székelyföldi együttes a kontinensviadal 
nyolcaddöntőben kényelmes előnyt eltékozolva végül hosszabbítás után 
búcsúztatta a baszkföldi Lointek Gernika Bizkaia csapatát, és a Sepsiszent-
györgyön zajló buboréktorna ma este 7 órakor kezdődő negyeddöntőjében 
az olasz Reyer Venezia ellen küzdhet meg a legjobb négy közé jutásért.

SÁNTA IMRE

A baszkföldi együttes szerezte 
a kedd este rendezett mér-
kőzés első pontjait, ám a 

zöld-fehérek hamar átvették a játék 
irányítását, és összehoztak egy 8:0-
s sorozatot. A lendületben továbbra 
is megmaradtak, Gardner és Man-
dache triplájával már tizenkét pont-
tal vezettek, és ezt az előnyt az első 
negyed végéig meg is tudták tartani 
(26:14). A folytatásban kiegyensú-
lyozottabbá vált a küzdelem, Zoran 
Mikes tanítványainak támadójá-
tékába több hiba is becsúszott, de 
sikerült hamar visszarázódni a já-
tékba, és az első húsz perc végén tíz 
pont volt az előny (41–31).

Szünet után Mandache ott foly-
tatta, ahol abbahagyta, ismét a há-
rompontos félkörön kívülről volt 
eredményes, majd példáját követte 
Pasic, aki nemcsak a pontszerzés-
ben jeleskedett, hanem kitűnően 
védekezett, labdát szerzett, minden-
hol jelen volt. Érkeztek Gödri-Părău, 
Gardner és Ruzickova találatai, így 
az utolsó negyednek tizenhat pontos 
előnnyel futhatott neki a Sepsi-SIC 
(57:41).

Az utolsó tíz percben azonban a 
biztos vezetés birtokában érthetet-
lenül kapkodni kezdtek a zöld-fe-
hérek, a vendégeknek pedig szinte 
minden összejött, és elkezdték a 
felzárkózást. Zoran Mikes hiába kért 
időt, tanítványait nem tudta felráz-

ni, előnyük tovább olvadt, majd a 
Gernika két perccel a mérkőzés vé-
ge előtt a vezetést is átvette (61–63). 
Innen pedig elkezdődött az idegek 
harca, a rendes játékidő végén 67–67 
volt az állás.

Következett az ötperces hosz-
szabbítás, amely egy adok-kapokkal 
indult, a folytatásban viszont Pasic 
villant ismét, Ruzickova pedig biz-
tos kézzel értékesített két büntetőt. 
A vendégek erejéből csak a felzár-
kózásra futotta, a végén Mandache 
állította be a 76:73-as végeredményt.

Győzelmével történelmet írt a 
Sepsi-SIC, hiszen fennállása óta elő-
ször jutott az Európa Kupa legjobb 
nyolc csapata közé. A székelyföldi 
együttesnek az elődöntőbe jutásért 
az olasz Reyer Venezia ellen kell 
megküzdenie a ma 19 órakor kezdő-
dő negyeddöntőben, amelyet szin-
tén a Sepsi Arénában rendeznek.

Annemarie Gödri-Părău szerint 
nagyon nehéz meccset nyert meg a 
Sepsi SIC: „Erős ellenfél volt, ezt bi-
zonyítja az, hogy hiába vezettünk 17 
ponttal is, ekkora hátrányból is visz-

sza tudott jönni. Történelmi sikert 
értünk el, ott vagyunk az Európa 
Kupa legjobb nyolc csapata között. 
Nem lehettek szurkolók a lelátókon, 
de éreztük, hogy most is mellettünk 
vannak. Értük is harcolni fogunk. 
Kemény ellenfél lesz a Venezia, de 
remélem, hogy meg tudjuk nyerni 
ezt a találkozót is.”

Zoran Mikes vezetőedző főleg a 
mérkőzés első felében nyújtott tel-
jesítményre büszke. „Jó játék, nagy 
győzelem. Kezdetben jól játszot-
tunk, fi gyelmesek voltunk, tudtuk, 
mit akarunk elérni a pályán, így 
komoly előnyt tudtunk szerezni. 
Aztán elveszítettük a fókuszt, tá-
madásban pontatlanok lettünk, az 
ellenfél pedig visszajött a meccsbe, 
fordított, de szerencsére Mandache 
hárompontosával hosszabbításra 
mentettük a párharcot, ahol nyerni 
tudtunk. Egyszerűen fantasztikus, 
mit értünk el eddig ebben a szezon-

ban. A lányok hatalmasat harcoltak, 
remélem, hogy a csütörtöki meccsig 
kipihenik magukat. Már ezzel a to-
vábbjutással történelmi eredményt 
értünk el, de mi ezt tovább akarjuk 
folytatni. A keretét tekintve a Ve-
nezia az egyik fő esélyese az Euró-
pa Kupának, de a sportban bármi 
megtörténhet. Ellenük mi mindent 
kiadunk magunkból, a szívünket is 
kitesszük majd a pályán” – összeg-
zett a vezetőedző.

Női kosárlabda Európa Kupa, 
nyolcaddöntő:  Sepsi-SIC–Lointek 
Gernika Bizkaia 76:73 (26:14, 15:17, 
16:10, 10:26, 9:6). Sepsi-SIC: Manda-
che 21 (4x3), Gardner 19 (2x3), Pasic 
16 (1x3), Gödri-Părău 6, Tobin 2. Cse-
rék: Ruzickova 10, Pavlopoulou 2, 
Ghizilă, Cătinean, Kelemen, Kovács. 
Edző: Zoran Mikes. A torna másik 
nyolcaddöntőjében: Reyer Venezia 
(olasz)–Enea Gorzow (lengyel) 72:63 
(22:12, 23:15, 18:22, 9:14).

A román labdarúgó-válogatott 
szövetségi kapitánya, Mirel 

Rădoi kijelölte keretét a márciusi 
világbajnoki selejtezőmérkőzésekre.  
Íme, a román keret: kapusok Flo-
rin Niță (Sparta Prága), Ionuț Radu 
(Inter) és David Lazar (Astra); hát-
védek Vasile Mogoș (Chievo), Ionuț 
Nedelcearu (AEK Athén), Alin Toșca 
(Gaziantep), Vlad Chiricheș (Sassuo-
lo), Andrei Burcă (Kolozsvári CFR), 
Mario Camora (Kolozsvári CFR), 
Ovidiu Popescu (FCSB) és Nicușor 
Bancu (U Craiova); középpályások 
Răzvan Marin (Cagliari), Alexand-

ru Crețu (Maribor), Nicolae Stanciu 
(Slavia Prága), Ianis Hagi (Glasgow 
Rangers), Alexandru Maxim (Ga-
ziantep), Eric Bicfalvi (FC Ural), 
Valentin Mihăilă (Parma), Dennis 
Man (Parma), Florin Tănase (FCSB), 
Florinel Coman (FCSB) és Alexandru 
Cicâldău (U Craiova); támadók Clau-
diu Keșerü (Ludogorec) és George 
Pușcaș (Rea ding). A pótlistán sze-
replő játékosok: Florin Iacob (UTA), 
Cristian Manea (Kolozsvári CFR), 
Adrian Păun (Kolozsvári CFR), Ale-
xandru Mateiu (U Craiova) és Andrei 
Ivan (U Craiova).

Románia három mérkőzést ját-
szik a hónap végén a vb-selejte-
zők J csoportjában: március 25-én 
Észak-Macedóniát, 28-án Németor-
szágot fogadja zárt kapuk mögött a 
bukaresti Nemzeti Arénában, majd 
március 31-én Örményország vendé-
ge lesz.

A selejtezős csoport tagja még Iz-
land és Liechtenstein. A csoportelső 
kijut a 2022-es katari rendezésű vi-
lágbajnokságra, míg a második he-
lyezett pótselejtezőt játszik.

Horváth Bálint Ottó

Magyar–román döntetlen Balmazújvárosban
Magyarországon edzőtáborozik a romániai U18-as labdarúgó-váloga-
tott, amely ezen a héten két felkészülési mérkőzést játszik a házi-
gazdákkal. Az első találkozót Balmazújvárosban rendezték meg, és 
1–1-es döntetlennel zárult. A magyar csapat Erdei Dániel góljával az 
első félidőben hamar vezetést szerzett, ám a románok a második félidő 
hajrájában Rareș Ilie találatával egyenlíteni tudtak. A két együttes ma, 
csütörtökön Debrecenben újra összecsap egymással. A Székelyföld 
Labdarúgó Akadémia mindkét válogatottnak ad egy-egy játékost. 
Gergely Botond román színekben végigjátszotta a mérkőzést, míg a 
magyar válogatottban Szin Ferenc (jelenleg Puskás Akadémia) nem 
kapott lehetőséget a bemutatkozásra. Magyarország: Őri – Herczku, 
Lipcsei, Tarján, Csatári, Nagy, Gazdag, Kovács, Horváth, Erdei, Németh 
Dániel. Szövetségi edző: Tímár Krisztián. Románia: Aldescu – Pârvu-
lescu, Dănuleasa, Sârbu, Lazăr, Gergely, Mălăele, Pandele, Chirițoiu, 
Bodișteanu, Niță. Szövetségi edző: Adrian Văsâi.

• RÖVIDEN 

Román keret a márciusi vb-selejtezőkre

Jobban bírták az idegek harcát
A női kosárlabda Európa Kupa legjobb nyolc csapata között a Sepsi-SIC

Öröm és megkönnyebbülés, 
hosszabbításban tudta legyűrni 
baszk ellenfelét a Sepsi-SIC
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