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• Bemutatta a klub 
szakmai stábjának tag-
jait a Marosvásárhelyi 
Sirius női kosárlab-
da-együttese, amely a 
2021–2022-es szezon-
ban egy év kihagyás 
után újra benevezett 
a román élvonalbeli 
bajnokságba, emellett 
pedig két korosztályos 
bajnokságban is indul.

H O R V Á T H  B Á L I N T  O T T Ó

K iss István, a Sirius KK elnö-
ke a kedden tartott sajtótá-
jékoztatón  ismertette, hogy 

az előző idényben nem iratkoztak 
be a bajnokságba, mivel kizárólag a 
magántámogatókra hagyatkoztak, 
akik a járvány miatt nem tudták 
segíteni a csapatot, és ezt abban a 
helyzetben meg kellett érteniük. 
Nemrég azonban néhány támogató 
visszatért a csapat mellé, így az új 
szezonban már ott lesznek a Nem-
zeti Liga rajtjánál. A szponzoroknak 
ötéves projektet mutattak be, ez idő 
alatt a klub évente költségvetésének 
növekedésére és a jobb sportteljesít-
ményre törekszik. Emellett a helyi 
polgármesteri hivatal támogatásá-
ra is számítanak, erre vonatkozóan 
már benyújtották a kérelmet, amit 
még jóvá kell hagyni.

Kiss István bemutatta a felnőtt 
együttes új vezetőedzőjét, a kolozs-
vári Carmin Popát, aki az előző baj-
nokságban a Konstancai Phoenix 
szakvezetője volt. Munkáját a ma-
rosvásárhelyi csapat korábbi első 

számú edzője, Ionel Brustur segíti, 
ő ezúttal másodedző lesz, és a klub 
U18-as csapatát is vezeti. Kiss Melin-
da erőnléti edzőként, Makkai Ferenc 
pedig gyúróként tevékenykedik, míg 
Botos Vilmos az U15-ös csapatot ké-
szíti fel. A Sirius mindegyik csapa-
tot a Mureșul Sportklubbal közösen 
működteti, és együttműködésük 
van az UP Sports Management szer-
vezőirodával, amelynek képviselője 
a marosvásárhelyi illetőségű játé-
kosügynök, Szabó Tibor.

Az új vezetőedző, Carmin Popa 
megjegyezte, elsősorban a klubnál 
dolgozók miatt érkezett a csapat-
hoz, mert azt tapasztalta, hogy a 
Siriusnál szeretnék eredményesen 
képviselni a helyi közösséget. „Na-

gyon akartam, hogy ilyen emberek-
kel tudjak együtt dolgozni, mivel 
eddig több olyan helyen edzősköd-
tem, ahol megvolt ugyan az anyagi 
háttér, de a klubvezetők nem szeret-
tek volna komoly eredményt elérni, 
a Siriusnál viszont azt látom, hogy 
sikeresek szeretnének lenni” – nyi-
latkozta a szakvezető. Kiemelte, 
Ionel Brusturral már fi atal koruk 
óta ismerik egymást, együtt is ját-
szottak, illetve ellenfelek is voltak, 
ráadásul az ifj úsági válogatottak-
nál is edzői feladatokat láttak el. 
Mint mondta, ez is arra ösztönözte, 
hogy a Siriushoz jöjjön, és úgy véli, 
együtt nagyon jó munkát tudnak 
végezni, hogy minél rövidebb időn 
belül ütőképes csapatot alakítsa-

nak ki Marosvásárhelyen. Ionel 
Brustur közölte, emellett nagyon 
fontos, hogy fejlesszék az utánpót-
lásközpontot, minél több lányt a 
klubhoz irányítsanak, hogy azok 
majd felkerüljenek a felnőttekhez, 
és meghatározó szerepet töltsenek 
be, hogy a jövőben több saját neve-
lésű helyi játékosra alapozzanak a 
nagycsapatnál.

Mint megtudtuk a Sirius felnőtt 
együttese eddig három játékossal 
írt alá szerződést, Andreea Feiseș, 
Cristina Badi és Ruxandra Chiș sze-
repelnek a keretben, akik korábban 
már játszottak a csapatnál. Továbbá 
a fi atal játékosok közül Szász Réka, 
Kurjatkó Boróka, Kertész Stefánia és 
Molnár Nóra is folytatják a Siriusnál. 

A klubelnök elmondta, szerződést 
küldtek két idegenlégiósnak, de még 
több külföldi kosárlabdázóval tár-
gyalnak, akiket reményeik szerint 
hamarosan be is mutatnak. A célki-
tűzésekről a keret véglegesítése után 
tudnak beszélni, hiszen egyelőre 
nem tudják, milyen játékosokkal 
vágnak majd neki a szezonnak, de 
nyilván nem szeretnének az utolsók 
lenni. „Amennyiben bejönnek a szá-
mításaink, az új szezonban a legjobb 
nyolc közé, a rájátszásba jutásért 
küzdenénk” – árulta el Kiss István, 
majd ismertette, hogy 13 csapat ne-
vezett be az új idénybe, az előző 
bajnokság után kiszállt Nagyvárad, 
új csapatként pedig a Sirius mellett 
még Gyulafehérvár indul.

C seh idegenlégiós leigazolását je-
lentette be a Csíkszeredai Sport-

klub jégkorongegyüttese. A 36 éves 
Vojtěch Polák a múlt szezonban a 
svéd másod-, illetve a cseh első vo-
nalban hokizott.

A rutinos cseh jégkorongozó egy-
éves szerződést kötött az Erste Liga 
címvédőjével – olvasható a Sport-
klub közösségi oldalán.

„A jelenleg 36 éves, bal oldalon 
bevethető támadó a Karlovy Vary 
csapataiban kezdte kergetni a fekete 
játékszert. Játéktudásával olyannyira 
felfele lógott ki a sorból, hogy előbb 
14 évesen az U20-as csapatban kapott 
helyet, 15 (!) évesen pedig a cseh Ext-
raligában szereplő gárdába is nevez-
ték. 2002-ben már állandó szerephez 
jutott, teljesítménye alapján pedig 
a korosztályos cseh válogatottba is 
behívták. Bár a cseh másodosztályt 

is megjárta a következő években, 
2003-ban draft olta az NHL-ben sze-
replő Dallas. A Starsban mindössze 
öt meccsre nevezték, ellenben mind-
három tengerentúli szezonjában az 
AHL-es Iowa kötelékében játszott, 
ahol 172 meccsen 97 pontot hozott 
össze. Az Ocelari Trinec színeiben 
három évig visszatért az Extraligá-
ba, majd belevágott az utazásba. 
Csapatai között svájci (Kloten Flyers, 
SCL Tigers, HC Davos), oroszországi 
KHL-es (Dinamo Riga, Szeversztal 
Cserepovec, Jugra Hanti-Manszijszk, 
Admiral Vlagyivosztok) és fi nn él-
vonalbeli (Ilves, HPK, Saipa) gárdák 
szerepeltek. Tavaly a cseh Extraliga 
mellett (Vítkovice) belekóstolt a svéd 
második vonalba is az AIK Stock-
holmnál” – írta róla a Sportklub.

„Izgatottan várom a Sportklub 
kötelékében az új szezont. Elköte-

lezett vagyok, hogy a háromfrontos 
küzdelemben mindenhol csúcsra 
tudjunk érni. Hallottam, hogy a liga 
legjobb szurkolótáborával rendelke-
zünk. Minden tőlem telhetőt megte-
szek, hogy a szezon során mutatott 
játékommal örömet szerezzek ne-
kik” – nyilatkozta a klub honlapjá-
nak az új csíki idegenlégiós.

A hat hazatérő csíki játékosról 
– Adorján Attila, Péter Balázs, Pé-
ter Andor, Részegh Tamás, Rokaly 
Szilárd és Sofron István – már be-
számolt a Székelyhon. A külföldiek 
közül Makszim Szamankov kapus 
és Gyenisz Kuljas hátvéd a követ-
kező szezonban is a kék-fehéreket 
erősíti, de a Sportklub játékosa lesz 
Jevgenyij Szkacskov csatár is, aki 
legutóbb a Galaci CSM házi pont- és 
gólkirálya volt.

Dobos László

Az államtitkár elégedett a létszámmal
Szabó Tünde, az Emberi Erőforrások Minisztériumának sportért felelős 
államtitkára kimondottan elégedett azzal, hogy 173 magyar sportoló 
vehet részt a pénteken kezdődő tokiói olimpián. „Óriási dolog, hogy 
ilyen nehéz helyzetben ilyen sok sportoló fogja képviselni hazánkat. 
Nagyon elégedett vagyok, hiszen a legutóbbi két olimpián nem volt 
ilyen magas a sportolói létszám” – nyilatkozta az M1 aktuális csator-
nán Szabó Tünde, aki kiemelte, hogy hetven egyesületből, 23 sportág-
ban indulnak majd a magyarok Japánban. Az államtitkár közölte, már 
sok helyen elhangzott, hogy 15 érem realitás lehet a küldöttségtől, és 
azt gondolja, hogy ezt valóban el fogják érni a magyarok. „Reméljük, 
minél csillogóbb érmekkel térnek haza” – tette hozzá. „Ez egy olyan 
olimpia lesz, amire mindenki emlékezni fog, akár sportoló, akár sport-
vezető, akár sportszakember” – vélekedett Szabó Tünde.

Putyinceva nyerte a budapesti tenisztornát
Az első helyen kiemelt Julija Putyinceva nyerte meg a budapesti, 235 
ezer dollár összdíjazású salakpályás női tenisztornát, miután a dön-
tőben könnyedén legyőzte Anhelina Kalinyinát. A moszkvai születésű 
és Floridában élő Putyinceva – aki 2012-ben lett oroszból kazahhá – 
pályafutása második WTA-trófeája mellé 29 200 dollárt kap. Női egyes, 
döntő: Julija Putyinceva (kazah, 1.)–Anhelina Kalinyina (ukrán) 6:4, 6:0.
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NHL-t megjárt csatárt igazolt a Sportklub

Megerősödve tér vissza a Sirius
Egy év kihagyás után újra a legjobbak között a marosvásárhelyi női kosárlabdacsapat

Kiss István klubelnök, Popa Carmin vezetőedző és Ionel Brustur másodedző az új szezon terveiről beszéltek   ▴  FOTÓ: HORVÁTH BÁLINT OTTÓ




