
Europol:  
Familie rătăcită în 
pădurea din zona 
Comandău, salvată 
de doi polițiști 
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Accident mortal  
la ieșirea din  
localitatea Aita Mare 
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O covăsneancă a 
cucerit scena de la 
„Românii au Talent” 
prin mișcările  
sale de dans 
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Sepsi OSK a remizat 
și cu Academica 
Clinceni 
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COVID-19: 46 de 
cazuri noi la final  
de săptămână  
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Cum stau polițiştii, pompierii 
și jandarmii covăsneni la  
capitolul „psihologie”  
Despre compartimentele de psihologie și rolul lor, dar și situația  
de la nivelul IPJ, IJJ și ISU Covasna              lll pag.3

Sepsi-SIC câștigă pentru a șasea oară 
Cupa României

Sepsi-SIC Sf.Gheorghe a cucerit pentru a șasea oară Cupa 
României la Baschet Feminin, după ce a trecut de Universi-
tatea Cluj în finală și de CSM Satu Mare în semifinale. 

Sâmbătă, în Sala Sporturilor din Satu Mare, Sepsi-SIC 
a întâlnit echipa gazdă, CSM Satu Mare, în cadrul semifi-
nalelor. A fost o partidă dominată de echipa noastră care 
s-a impus fără mari emoții cu rezultatul de 77-67 (25-19, 
21-15, 17-16, 14-17). Cele mai eficiente jucătoare din semi-
finale au fost: Annemarie Gödri-Părău-17 puncte, 7 pase 
decisive,  Andra Mandache-16 puncte, Rebecca Tobin-12 
puncte, 11 recuperări, double-double, Rebekah Gardner-
12 puncte și Jovana Pasic-10 puncte, 8 recuperări. 

Duminică, în finală, elevele antrenorului Zoran Mikes 

au disputat partida cu trofeul pe masă împotriva Uni -
versității Cluj. Primul sfert a fost echilibrat și spectaculos 
cu răsturnări de situație pentru ca apoi, în sfertul secund 
echipa noastră să se desprindă la șase puncte și să conducă 
la pauză cu 41-35. Al treilea sfert a fost, din nou, unul dis-
putat, dar apoi emoțiile s-au spulberat, Sepsi-SIC obținând 
o victorie clară, cu rezultatul de 83-55 (20-20, 21-15, 21-
14, 21-6) 

În finală s-au remarcat: Rebekah Gardner - 20 puncte, 
6 recuperări, 5 pase decisive, Rebecca Tobin - 18 puncte, 
11 recuperări, Andra Mandache - 12 puncte, Nikolett 
Orbán - 7 puncte și Jovana Pasic - 7 puncte. 

 Marius Raczek

Spectacolul naturii,  
într-o expoziție cu  
acces liber, la Sfântu  
Gheorghe  
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