MAGUNKRA KELL FIGYELNÜNK
KAPUSEDZŐNK, SUGÁR TÍMEA SZERINT A LÁNYOKNAK KI KELL HOZNIUK MAGUKBÓL A
MAXIMUMOT
Az nem kérdés, hogy a bajnoki aranyéremre is esélyes, a szezonban kizárólag győzelmekkel rendelkező Ferencváros számít
a péntek esti bajnoki esélyesének. A zöld-fehérek novemberben a legutóbbi aranyérmes Győrt 27-25-re verték a Népligetben,
előtte és azóta sem botlottak, egyértelműen győzelmi reményekkel érkeznek Fehérvárra is.
Kapusedzőnk, Sugár Tímea öt éven át erősítette a zöld-fehéreket, 1999-tól 2004-ig, játékosként náluk érte el legszebb
eredményeit. A Bajnok Ligájában döntőt vívott – a Vardar Skopje ellen, 2002-ben -, kétszeres magyar bajnok és kupagyőztes.
Pályafutását Fehérváron fejezte be, súlyos térdsérülése miatt volt kénytelen búcsúzni az élsporttól. Két éven át őrizte
kapunkat, komoly szerepet vállalt az EHF-kupa megnyerésében, 2005-ben. Még aktív játékosként kezdett edzősködni
fiatalokkal, az utóbbi időben felnőttekkel foglalkozik.
- Az ezredfordulón kezdtem az FTC utánpótlásában, gyerekeknek vezettem kapusedzéseket aztán Kispesten dolgoztam
felnőttekkel az NB II-ben, valamint az NB I/B-ben. Fehérváron a profi sport mellett társadalmi munkában foglalkoztam az
utánpótlással, 2007 óta pedig főállásban a felnőttekkel. Örömmel tevékenykedtem utánpótlásban, de igazából mindig erre
készültem, hogy felnőtt csapatnál dolgozzak. A Fradinál játékosként töltött időszakra szívesen emlékszem, fontos időszaka
volt az életemnek. Azonban ez már a múlt, nem mostanában történt. Számomra a Fehérvár az első, ez a klub az otthonom,
ezért a csapatért dolgozom szívvel-lélekkel. A klub elnökével komoly terveink vannak a közeli és a távoli jövő kapcsán.
Sugár nem szeretne tippelni a ma esti eredmény kapcsán. Hozzáteszi, korábbi tanítványa, Szikora Melinda Fehérvárról
került a fővárosiakhoz, ahol sikerült megvetnie a lábát.
- Melinda kapcsán mondhatom, az én felfedezettem. Jól védett az FKC-ban - nem véletlenül figyelt fel rá a bajnokesélyes -,
majd az FTC-hez igazolt, ahol kiteljesedett kapusként, hétről hétre bizonyítja képességeit. A meccstől azt várom, hogy a
lányaink sok energiát tegyenek bele a meccsbe, bátran kézilabdázzanak. Ki kell hoznunk a mérkőzésből a legtöbbet, a
maximumot, csak magunkkal szabad foglalkoznunk. Minél jobban fel kell készülnünk a következő meccsekre, az utóbbi
időszak vereségei után ismét fel kell építenünk magunkat. A múlt hétvégi, Dunaújváros elleni összecsapáson bár egy góllal
kikaptunk, megmutattuk, hogy tudunk kézilabdázni, főleg a második félidőben játszottunk úgy, ahogy szeretnénk mindig. Úgy
gondolom, jó irányban haladunk. A súlyos sérülés után az év elején visszatért Herr Orsolya remekül védett a DKKA ellen, a
mérkőzések múltával egyre stabilabb lesz, jó hármast alkot a két fiatallal, Mistina Kittyvel és a brazil Flávia Gabinával.
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