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Az Aluinvent DVTK centere, Chanel Mokango néhány nappal ezelőtt edzés közben súlyos
térdsérülést szenvedett. A kongói játékos felépülése hosszabb időt vesz igénybe, ezért a
pótlásáról azonnal gondoskodni kellett. A kiváló játékerőt képviselő, női NBA (San
Antonio) tapasztalattal is rendelkező, chilei válogatott Ziomara Morrisonra érkezik a
pótlására.

A chilei hölgy a 2018/2019-es szezonban két csapatban is szerepelt. Elsőként a lengyel első
osztályú Artego Bydgoszcz csapatában a bajnokságban huszonnyolc találkozón 13,9 pontot és
6,6 lepattanót átlagolt a bő harminc percnyi játékideje alatt, 61% feletti kétpontos mezőny
mutatóval, valamint 92,6%-os büntető dobási hatékonysággal. Az Európa Kupában tíz
mérkőzésen szűk 32 perc alatt dobott átlagban 14,3 pontot és 6,1 lepattanót, 59% fölötti
kétpontos dobószázalékkal, valamint 90% feletti büntetődobási hatékonysággal. A nyarat
hazája bajnokságában töltötte, a Los Leones csapatával szeptember 2-án chilei bajnoki címet
ünnepelhetett.

A női NBA-s tapasztalatokkal is rendelkező Ziomara Morrison a tervek szerint csütörtökön
hajnalban érkezik meg Miskolcra, az orvosi vizsgálatokra aznap délután kerül majd sor.

- Chanel súlyos sérülése után rendkívül nehéz helyzetbe kerültünk, hiszen nyakunkon az
EuroLiga-selejtező, és gyorsan közeledik a bajnoki nyitány is. Mivel a tavalyi sikerek egyik hőse
esett ki a rotációból, nem volt más választásunk, azonnal lépni kellett, szerencsére a tulajdonos
és szponzorok segítségével sikerült ennek az anyagi feltételeit is megteremteni. A választásunk
a női NBA és EuroLiga tapaszalatokkal is rendelkező Zio-ra esett, aki szerencsére játékban is
van, így a következő pár napban jó eséllyel meg tudja tanulni azokat a taktikai elemeket,
amelyek szükségesek az EuroLiga-selejtező sikeres megvívásához. Mivel kiváló játékost
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igazoltunk, a céljaink változatlanok: szeretnénk bejutni az EuroLiga alapszakaszába, a hazai
versenysorozatokban pedig legalább a döntőbe jutni. Álmunk persze az, hogy megszerezük a
DVTK történetének első kosárlabda bajnoki aranyérmét. - nyilatkozta Völgyi Péter
sportszakmai igazgató.

Névjegy
Vezetéknév: Morrison
Keresztnév: Ziomara
Születési idő: 1991. szeptember 26.
Születési hely: Santiago (Chile)
Magasság: 194 cm
Poszt: center (5-ös pozíció)
Állampolgárság: chilei

Pályafutás
2019/2020 Aluinvent DVTK
2019 Los Leones de Quilpué (Chile, 1. osztály)
2018/2019 Artego Bydgoszcz (Lengyelország, 1. osztály)
2018 Skallagrímur (Izland, 1. osztály)
2017/2018 Sampaio Basquete (Brazília, 1. osztály)
2016/2017 Wisła CANPACK Kraków (Lengyelország, 1. osztály)
2015/2016 Osmaniye Gençlik (Törökország, 1. osztály)
2014/2015 Beşiktaş JK (Törökország, 1. osztály)
2014 Indiana Fever (Egyesült Államok, WNBA)
2014 Los Leones de Quilpué (Chile, 1. osztály)
2013/2014 Ceyhan Belediyespor (Törökország, 1. osztály)
2012/2013 Rivas Ecópolis (Spanyolország,1. osztály)
2012 San Antonio Silver Stars (Egyesült Államok, WNBA)
2011/2012 CB Ciudad de Burgos (Spanyolország,1. osztály)
2010/2011 CB Ciudad de Burgos (Spanyolország, 2. osztály)
2009/2010 CB Aros (Spanyolország, 2. osztály)
2008/2009 Sedis Bàsquet (Spanyolország, 1. osztály)
2005-2008 Banco di Sicilia Ribera (Chile)
2000-2005 Universidad Católica (Chile)
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