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» RÖVIDEN

Brassóba várják
a Barcelona hokicsapatát
Pénteken kezdődik a jégko-
rong-Kontinentális Kupa 2021/22-es 
idénye. Az első kör egyik tornáját 
Brassóban rendezik, ahol a román 
bajnok Brassói Corona a spanyol 
FC Barcelona, a horvát Mladost 
Zágráb, valamint a török Buz 
Beykoz Isztambul együttesét látja 
vendégül. A program, péntek:
Mladost Zágráb–Brassói Corona és 
FC Barcelona–Isztambuli Buz Bey-
koz; szombaton Barcelona–Zágráb 
és Brassó–Isztambul; vasárnap
Brassó–Barcelona és Isztambul–
Zágráb. Csak a csoportelső jut 
tovább. 

Sportágválasztó és ismerkedő
Székelyudvarhelyen
Elsősorban a gyerekeket szólítja 
meg a Székelyudvarhelyi VSK a 
harmadik kiadásához érkezett, 
Sportágválasztó nevű rendez-
vénnyel. A pénteki eseményen 
lehetőség nyílik a fi atalok számá-
ra, hogy megismerkedhessenek 
több, a városban gyakorolható, 
fellelhető sportággal. A szervezők 
tájékoztatása szerint a gyerekek 
megbarátkozhatnak a birkózással, 
a kézilabdával, a labdarúgással, 
az asztalitenisszel, a bowlinggal, 
a jégkoronggal, az úszással, a teq-
ballal, a falmászással, a tenisszel, 
az ökölvívással, a street workout-
tal, az alpesi sízéssel és a ralival. A 
rendezvény helyszíne az udvar-
helyi sétatéri stadion, a kezdési 
időpont péntek 10 óra.

A Fradi győzött Fehérváron
A bajnoki címvédő Ferencváros 
vendégként 1-0-ra legyőzte a Mol 
Fehérvár FC-t szerdán este, a labda-
rúgó-OTP Bank Liga 2. fordulójából 
elhalasztott mérkőzésen (R. Mmaee 
83.). A rangadón aratott győzelmé-
vel az FTC feljött a tabella második 
helyére, míg a Fehérvár – utolsó-
ként a mezőnyben – elveszítette 
veretlenségét. 

Kikelt az UEFA a kétévenkénti
vb-rendezés ellen
Az Európai Labdarúgó-szövetség 
(UEFA) közleményben sürgeti a 
nemzetközi szervezetet (FIFA), 
hogy álljon el a kétévenkénti 
világbajnokság rendezésének 
tervétől. A kontinentális szervezet 
szerint az UEFA a FIFA – „kivi-
telezhetetlen” – terve helyett 
tárgyalóasztal mellett szeretne 
megbeszéléseket folytatni a nem-
zetközi mérkőzésnaptár megre-
formálásáról. „Az UEFA csalódott 
a FIFA módszerében, vagyis hogy 
már azelőtt bejelenti és nép-
szerűsíti a lehetséges radikális 
változást, hogy egyeztetett volna 
róla az érintettekkel” – áll a köz-
leményben. Szerintük a vb-győze-
lem értéke csökkenne, a labdarú-
gókat jobban túlhajszolnák.

Hosszú idő után ismét győzött a Sep-
siszentgyörgyi Sepsi OSK: szerdán 

este Bogdan Mitrea büntetőgóljával 
búcsúztatta idegenben a Konstancai 
Farult a labdarúgó-Román Kupában, a 
legjobb 16 közé jutásért vívott mérkő-
zésen. Csütörtökön délután az Aradi 
UTA nagy meglepetésre kiesett: 1-0-
ra kikapott a harmadosztályos ACSO 
Filiași vendégeként. További ered-

mények: FK Csíkszereda–Chindia 
Târ goviște 0-1, Șomuz Fălticeni–FC 
Voluntari 1-4, Nagybányai Minaur–
Jászvásári Poli 3-1, Petrolul Ploiești–U 
Craiova 1948 SA 0-1, CS Mioveni–Bu-
karesti Rapid 0-0 – büntetőkkel 4-5, 
FC Argeș Pitești–FC Botoșani 0-0 
– büntetőkkel 4-2, Nagyváradi CAO–
Nagyszebeni FC Hermannstadt 0-1, 
Unirea Slobozia–Temesvári Poli 0-1, 

CSM Slatina–Dunărea Călărași 1-2, 
Concordia Chiajna–Medgyesi Gaz 
Metan 0-1 (hosszabbítás után), FC 
Buzău–Academica Clinceni 2-1 (hosz-
szabbítás után), Vajdahunyadi SK–
FCSB 3-5 (hosszabbítás után). A Te-
mesvári Ripensia–Bukaresti Dinamo 
és az U Craiova–Kolozsvári CFR ta-
lálkozó lapzárta után fejeződött be. 
(Horváth Bálint Ottó)

Nyert a Sepsi OSK, UTA-bukta a kupában

» A  Sepsi OSK 
Bogdan Mitrea 
büntetőgóljával 
búcsúztatta ide-
genben a Kons-
tancai Farult a 
Román Kupában.

Zoran Mikes vezetőedző 
szerint a Sepsi-SIC mindent 
megtett a sikerért a Szekszár-
di Atomerőmű elleni hazai 
Euroliga-selejtezőn, de ez 
nem volt elég: a hosszabbítás 
végén a magyarországi csapat 
örülhetett. A szentgyörgyiek 
az Európa-kupában folytatják 
nemzetközi szereplésüket.
» MUNKATÁRSAINKTÓL

A Szekszárdi Atomerőmű KSC 
jutott a női kosárlabda-Eu-
roliga főtáblájára, miután a 

Sepsiszentgyörgyön rendezett se-
lejtezőtorna második mérkőzését 
is megnyerte. A tolnaiak a török 
Bellona Kayseri legyőzése után 
szerda este a házigazda Sepsi-SIC 
elleni összecsapáson is sikert 
arattak hosszabbítás után 63:56 
arányban, így az is eldőlt, hogy a 
székelyföldi együttes idén is az Eu-
rópa-kupában folytathatja nemzet-
közi szereplését.

Jó hazai kezdés és hajrá,
bukás a ráadásban
Bátran kezdtek a háromszéki 
zöld-fehérek, hamar vezetéshez 
jutottak, és a két frissen igazolt 
amerikai idegenlégiósuk, Fraser 
és Wallace eredményes játékának 
köszönhetően hétpontos előnyt 
tudtak kidolgozni. A szekszárdi-
ak a kezdeti megilletődöttségüket 
követően kezdtek eszmélni, és az 
első tíz perc végére sikerült is fa-
ragniuk a hátrányból (13:16). A 
folytatásban egy újabb Fraser-ko-
sarat jegyezhettünk, majd a Sepsi 
Aréna közönségének legnagyobb 
bosszúságára a háromszéki lányok 
több ziccert is kihagytak, Marian 
Baș triplája így a legjobbkor érke-
zett, és ezzel ismét ötpontosra nőtt 
az előny (16:21). Zoran Mikes tanít-
ványainak támadójátéka azonban 
továbbra is döcögött, több labdát is 
elszórtak, a felkínált lehetőséggel 
pedig az ellenfél csapata élni tu-
dott, és a 15. percben először vezet-
tek a mérkőzésen (22:21). Ezt köve-
tően egy nagy adok-kapok alakult 
ki, a szembenálló felek felváltva 
vezettek, a második negyed végjá-
tékában azonban ismét a szekszár-
diak összpontosítottak jobban, és 
húsz perc után egy pont előnnyel 
vonulhattak pihenni (31-30). 

Szünet után ideges kapkodás jel-
lemezte mindkét csapat játékát, így 

A HÁZIGAZDA SEPSI-SIC NŐI KOSÁRLABDACSAPATA KIKAPOTT A SZEKSZÁRDTÓL A SELEJTEZŐBEN

A ráadásban úszott el az Euroliga

Nem érték el a célt. A sepsiszentgyörgyiek alulmaradtak szekszárdi vendégeikkel szemben

»  „Elérzéke-
nyültem, mert 
hat éve azért dol-
gozunk Szekszár-
don, amit most 
elértünk. Fiatal 
játékosaimnak 
óriási fejlődési 
lehetőség lesz 
az euroligás sze-
replés” – mondta 
Zseljko Djokics, 
a vendégek tré-
nere.

három percnek kellett eltelnie az első 
találatig, amely Wallace nevéhez 
fűződik, és amellyel ismét a zöld-fe-
héreknél volt az előny. Érkezett azon-
ban a túloldalon is a válasz, és az 
ismét fordító KSC lassan-lassan nö-
velni is tudta a különbséget (43:37).

A negyedik negyed a lehető leg-
rosszabbul kezdődött a székelyföl-
diek számára, hiszen rövid idő alatt 
tízpontos hátrányba kerültek, és ek-
kor már eldőlni látszott a mérkőzés. 
A szentgyörgyi lányok azonban ezt 
másként gondolták, huszáros hajrá-
ba kezdtek, és összehoztak egy 12:0-
s sorozatot, amihez Brianna Fraser 
egymaga kilenc pontot tett hozzá, 
így nagyot fordult a kocka, ugyanis 
ismét a Sepsi-SIC-nél volt az előny 
(48:50). Ekkor összekapták magukat 
Zseljko Djokics tanítványai is, Goree 
révén ezúttal ők fordítottak, Fraser 
újabb találatával pedig a rendes já-
tékidő végén egyenlő volt az állás 
(54:54), így következhetett az ötper-
ces ráadás. A hosszabbítás idegtépő 
percei főleg a védekezésről szóltak, 
mígnem ismét Goree célzott ponto-
san, a túloldalon pedig Miljkovic 
tette ugyanezt (56:56). Ezt követően 
azonban Studer Ágnes pillanatai 
következtek, aki akcióból is betalált, 
majd két büntetőt értékesítve eldön-
tötte a mérkőzést, Gereben Lívia 
pedig beállította a 63:56-os végered-
ményt. Győzelmével a Szekszárdi 
Atomerőmű KSC bejutott a legran-
gosabb kontinensviadal csoportkö-
rébe, a Székely Légió által hajszolva, 
utolsó erejükig küzdő szentgyörgyi 

lányok pedig ebben az idényben is 
az Európa-kupában bizonyíthatnak.

Zoran Mikes: jövőre
ismét megpróbáljuk
„Nehéz megfogalmazni, mi is történt, 
nagyon izgalmas meccs volt, büszke 
vagyok a csapatomra, mert minden 
tőlünk telhetőt megtettünk a sike-
rért, de nem jött össze. Jövőre ismét 
megpróbáljuk” – nyilatkozta a meccs 
után Zoran Mikes, a háromszékiek 
vezetőedzője. A másik oldalon Zselj-
ko Djokics nem titkolta érzelmeit a 
Nemzeti Sport beszámolója szerint. 
„Elérzékenyültem, mert hat éve azért 
dolgozunk Szekszárdon, amit most 
elértünk. Fiatal játékosaimnak óriási 
fejlődési lehetőség lesz az euroligás 
szereplés. Minden korábbi stábtag-
nak és játékosnak meg kell köszön-
jem a segítségét, mert ők is részesei 
voltak annak, hogy harmadikra sike-
rült. Nekem is nagy boldogság a cso-
portkörbe kerülés, mert tizenegy éve 
volt legutóbb, hogy ebben a sorozat-
ban irányíthattam csapatot” – fogal-
mazott a szekszárdiak trénere.

Az Euroliga szentgyörgyi selejte-
zőcsoportjának utolsó találkozóján, 
lapzárta után a Sepsi-SIC a török Bel-
lona Kayseri együttesével mérte ösz-
sze erejét, ez a mérkőzés azonban a 
továbbjutás szempontjából már nem 
bírt téttel. A háromszékiek szem-
pontjából csupán arról döntött, hogy 
az Euroliga-selejtezőben hányadik 
helyen végeznek, és eszerint a B vagy 
a D jelű csoportban játszhatnak majd 
az Európa-kupa alapszakaszában.
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Háztartási
alkalmazottat

keresünk.
Érdeklődni a következő 

telefonszámon:
0748-053975.




