Kupagyõztes a PEAC-Pécs (VIDEÓ)
A PEAC-Pécs fennállása során elõször hódította el a nõi kosárlabda Magyar Kupát,
miután a Székesfehérváron rendezett nyolcas döntõ vasárnapi fináléjában nagy
csatában legyõzte a címvédõ Sopront. A csapat tagjai közül az Egyetem hallgatója Fûrész
Diána, Nagy Dóra, Pap Regina és Horváth Lilla; a PTE Babits Gyakorló Gimnázium diákja
Kaposi Pálma, Raus Vivien és Szücs Réka, a PTE Deák Gyakorló diákja Demeter Hanna
és Kiss Virág.

Az idén új rendszerben - három nap alatt, semleges helyszínen - lebonyolított MK
zárómérkõzésén a két veretlen csapat a várakozásoknak megfelelõen nagy csatát vívott.
A nyitónegyedben a válogatott Raksányi Krisztina és az ausztrál Abby Bishop irányította
pécsiek voltak jobbak, akik már 18-13-ra is vezettek. A folytatásban a csapatkapitány
Fegyverneky Zsófia kosarainak köszönhetõen a címvédõ és ötszörös MK-gyõztes Sopron egy 8rohammal fordított, és 35-34-es állásnál vonulhatott a nagyszünetre.
Térfélcsere után Fegyverneky hamarosan már 17 pontnál járt, ám Nagy-Bujdosó Nóra
hármasával ismét a PEAC volt elöl. A nemrég honosított Ciglar Iva, illetve a pécsieknél
sérülés után visszatért Fûrész Diána triplaváltását követõen 53-48-as PEAC-vezetésrõl
indult az utolsó szakasz. A fekete-fehérek hét pontra is megléptek (57-50), Igor Polenek
vezetõedzõ idõkérését követõen azonban három pontra feljött az Euroligában nyolcaddöntõig
jutott Sopron. Két perccel a vége elõtt 62-59 volt a PEAC javára, majd a hajrában a
szintén magyar állampolgársággal is rendelkezõ Krnjics Szara közeli találatával egy
pontra olvadt a különbség. A hátralévõ idõben már csak sikeres pécsi büntetõket láthatott a
közönség, így megszakadt a Sopron hároméves kupauralma, és 2010 után ismét Pécsre
került a trófea.
A PEAC fennállása során elõször hódította el az 1951 óta megrendezett Magyar Kupát.
Döntõ
2014. március 23. (16.45)
Székesfehérvár, 600 nézõ
PEAC-Pécs - Uniqa Euroleasing Sopron 65-61 (23-20, 11-15, 19-13, 12-13)
legjobb dobók: Bishop 19, Raksányi 11, Jovanovic 10, illetve Fegyverneky 19, Krnjics 13,
Ciglar 10
Zseljko Djokics: " Azt éreztem az egész kupahétvégén, hogy volt valami a levegõben,
valami emberfeletti, nagyon nehéz ezt megfogalmazni. Fantasztikus csapatmunkát
produkáltak a lányok mindkét irányba, a védekezésünk és a támadásunk is jól mûködött.
Ez az elsõ aranyérmem vezetõedzõként, rendkívül boldog vagyok most, és ezt a sikert
feleségemnek, Edának és másodedzõnek Imreh Ajtonynak ajánlom, akik ebben a
periódusban igazi támaszként álltak mellettem."
A döntõ MVP-je: Abby Bishop (PEAC-Pécs)
Az elmúlt tíz év gyõztesei:
2005: MiZo-Pécsi VSK

2006: MiZo-Pécsi VSK
2007: MKB-Euroleasing Sopron
2008: MKB-Euroleasing Sopron
2009: MiZo Pécs 2010
2010: MiZo Pécs 2010
2011: MKB-Euroleasing Sopron
2012: Uniqa Euroleasing Sopron
2013: Uniqa Euroleasing Sopron
2014: PEAC-Pécs
(MTI)
MTI Fotó: Kovács Anikó

