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A tavalyihoz képest nyolc száza-
lékkal csökkent az átlagnézőszám 
a labdarúgó NB I-ben. A Hiva-
tásos Labdarúgók Szerveze-
te (HLSZ) honlapján közzétett 
statisztikákból kiderül, hogy a 
Monicomp Liga 2010–2011-es 
idényének 239 mérkőzésére (a 
nyolcadik fordulóban az Újpest – 
Szolnok összecsapást zárt kapuk 
mögött rendezték meg) összesen 
662 125 belépőt adtak el, ami 
átlagosan 2770 nézőt jelent. Az 
egy évvel korábbi adatok alapján 
ez nyolcszázalékos visszaesést 
jelent, ugyanis a 2009–2010-es 
szezonban ez a szám 2999 volt. 

A leginkább nézőcsalogató 
forduló a 21. volt, a 12 
ezer nézőt számláló Fe-

rencváros – Újpest mérkőzéssel 
együtt összesen 32 718, átlago-
san 4090 drukker látogatott ki a 
stadionokba. A legkevésbé a 16. 
játéknap érdekelte a nagyérde-
műt, ekkor magyar viszonylatban 
is kirívóan alacsonyak voltak az 
adatok, a 13 228-as összlétszám 
átlagban 1654 szurkolót jelent (a 
16. forduló mérkőzéseit egyéb-
ként november végén, meglehe-
tősen mostoha időjárási körülmé-
nyek között rendezték).

A legtöbb nézőt továbbra is a 
Ferencváros vonzza: hazai környe-
zetben a végül bronzérmes zöld-fe-
hérek nézőszáma még emelkedett 
is a tavalyihoz képest, 4745-ről 
5380-as átlagra, igaz, idegenbeli 
„mérlege” minimálisan romlott 
(6004-ről 5352-re). A nagy ellen-
lábas Újpestnek mostani gyengébb 

szereplése (6. hely) meglátszik a 
nézőszámon, átlagosan majdnem 
ezer nézővel kevesebben látogat-
tak ki a Szusza Ferenc Stadionba 
(4754–3895), idegenben viszont 
a tavalyi 3988-ról 4050-re emelke-
dett a népszerűsége.

Nagyot lépett előre a bajnok 
Videoton, amely 3611-ről 4161-re 
tornászta fel átlagnézőszámát. A 
története legjobb szezonját produ-
káló Paks – meglepetésre – rontott 
hazai pályán (1907–1706) és ide-
genben (2272–2166) is.

A legrosszabb átlagnézőszámot 
a kiesett MTK produkálta, hazai 
környezetben mindössze 1040 
szurkoló volt kíváncsi a kék-fehérek 
teljesítményére átlagban.

Ugyanakkor könnyen elképzel-
hető, hogy a következő idényben 
komoly növekedés várható a néző-
számban, ugyanis az NB II Keleti 
csoportjában listavezető Diósgyőr, 
valamint a jelenlegi nyugati feljutó 
Pécs is többezres közönségre szá-
míthat hazai pályán.

A nézőszám csökkenését egyéb-
ként könnyű lenne kizárólag a 
mérkőzések színvonalának csökke-
nésére ráfogni, de nyilván sokkal 
összetettebb okok vezettek idáig. 
Egy-egy fordulóból már öt NB I-es 
meccset közvetít a televízió, ezenkí-
vül hétvégenként tucatnyi topligás 
mérkőzést lehet látni a különböző 
csatornákon, a létesítményhelyzet, 
a lelátókon tapasztalható hangulat 
sem mindenütt közönségvonzó, 
a késői kezdések miatt a vendég-
csapatok szurkolói sokszor el sem 
utaznak idegenbe, és még lehetne 
sorolni az okokat.

A Panduriival kezd 
az SZKC a kupában

Bronzéremért játszik az SK

Tovább csökkent a nézőszám 
a magyar élvonalban

hírfolyam

> Klub-vébé. A márciusban természeti 
katasztrófa sújtotta Japán marad a házigaz-
dája a decemberi labdarúgó-klubvilágbaj-
nokságnak. Ezt Joseph Blatter, a nemzetközi 
szövetség (FIFA) elnöke jelentette be Tokió-
ban, miután találkozott Kan Naotóval, a 
szigetország miniszterelnökével. „Bizonyo-
sak vagyunk abban, hogy Japán meg tudja 
rendezni a tornát. Optimistán és magabiz-
tosan tekintünk a viadal elé” – jegyezte meg 
Blatter. Hozzátette: amire a márciusi föld-

rengés és szökőár, valamint nukleáris tragé-
dia után a károsultaknak szüksége van, az a 
mosoly. A FIFA klub-vb-jén a hat földrész 
bajnoka csap majd össze december 8–18. 
között.

> Copa America. Vállsérülése miatt Pato, 
az AC Milan brazil válogatott futballistája 
kihagyja a július 1. és 24. között sorra kerülő 
Copa Americát. A 21 éves támadó vasárnap, 
az Udinese elleni szezonzárón egy ütközést 
követően dőlt ki a sorból, Maurizio Gevi, a 
milánói klub orvosa szerint rehabilitáció-

ja legalább egy hónapig tart majd. Patónak 
nagy szerepe volt abban, hogy a Milan hét 
év után újra bajnoki címet nyert.

> Dopping. Diego Maradona szerint til-
tott szert kaptak az argentin labdarúgó-vá-
logatott tagjai az 1994-es világbajnokságra 
a pótselejtező, ausztrálok elleni, hazai mér-
kőzés előtt. Az 1986-ban világbajnok, 1990-
ben vb-ezüstérmes támadó – akit egyébként 
az 1994-es egyesült államokbeli vb-ről a 
csoportszakasz során kizártak ephedrin 
használata miatt – ezúttal is „megtalálta” 

Julio Grondonát, az argentin szövetség el-
nökét, mondván, ő tudott az 1–0-s hazai 
győzelemmel végződött pótselejtező előtti 
eljárásról. A néhány napja edzőként a dubaji 
al-Vaszlhoz szerződött Maradona vasárnap 
közölte, hogy bepereli Grondonát, mert a 
79 éves sportvezető – burkoltan ugyan, de 
– az ő drogos múltjára célozgatott egy múlt 
heti interjúban. Az argentin futball két fon-
tos alakja között azóta dúl a viszály, hogy az 
elnök a tavalyi vb-fiaskó után nem hosszab-
bított szerződést a szövetségi kapitányként 
tevékenykedett excsatárral.
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Hiába járt le a hétvégén a férfiké-
zilabda-bajnokság, a tabella első 
nyolc helyén végző együttes nem 
pihen, hiszen ma elkezdődnek a Ro-
mánia-kupa küzdelmei. A bajnoki 
ezüstérmes Székelyudvarhelyi KC a 
Pandurii Târgu Jiu ellen kezd a ne-
gyeddöntőben. A kupamérkőzése-
ket semleges helyszínen rendezik, 
éspedig Drobeta Turnu Severinen.

Darvas Attila
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Rossz előjelekkel vághat neki 
a Székelyudvarhelyi KC fér-
fikézilabda-csapata a Romá-

nia-kupa negyeddöntőjének, hiszen 
ellenfélül azt a Pandurii Târgu Jiut 
kapta, amely az idei bajnokság során 
mind az őszi, mind a tavaszi idényben 
legyőzte a Vlad Caba által felkészített 
udvarhelyi gárdát. Târgu Jiuban 29–
27-re, míg Székelyudvarhelyen 34–
25 arányban maradt alul az SZKC 
mostani vetélytársával szemben.

Benedek Árpád Csaba, a klub 
ügyvezető igazgatója lapunknak 
elmondta, hogy épp azért, mert a 
Panduriitól az idény folyamán mind-
két hivatalos találkozón kikaptak, 
most nagyon meg szeretnék verni 
őket. Továbbá a Târgu Jiu-i csapat 
az egetlen, akitől nem tudtak pontot 
rabolni.

Egy évvel korábban az SZKC már 
a negyeddöntőben elvérzett a későb-
bi győztes Resicabányai UCM (most 
UCM HC Caraş-Severin néven fut) 

ellen. Akkor a fiúk „vakációs” hangu-
latban érkeztek meg az akkori torna 
színhelyére, Brassóba. „Most a szom-
baton megszerzett ezüstérem is köte-
lez, de kérdés, hogy a fiúk mennyire 
tudták feldolgozni a megélt sikert, 
hiszen legtöbbjüknek ez volt az első 
nagy siker pályafutása során. Kérdés, 
hogy fejben, hogy tudták feldolgozni 
az ezüstérmet. Nem utolsósorban a 
fáradtság is nagy szerepet játszik, hi-
szen egy hosszú és kimerítő idényen 
vagyunk túl” – tette hozzá Benedek.

A klub vezetősége az idényt meg-
előzően a kupa elődöntőjébe való 
kerülést határozta meg célként. Ez 
most sem változott, de nagyon örül-
nének, ha döntőbe tudnának kerülni 

– mondta Benedek. A Románia-kupa 
összes mérkőzését a DigiSport Plus 
élőben közvetíti.

A Románia-kupa 
menetrendje
Május 25-én, ma, negyeddön-

tők: 1. Universitatea Suceava – Bákói 
Ştiinţa (14), 2. Székelyudvarhelyi KC 
– Pandurii Târgu Jiu (16), 3. UCM 
HC Caraş-Severin – Kolozsvári U 
(18), 4. Konstancai HCM – Szat-
márnémeti VSK (20); május 26-án, 
holnap, elődöntők: az 1. meccs győz-
tese – a 2. meccs győztese (17.30), a 
3. meccs győztese – a 4. meccs győz-
tese (19.30); május 27-én, pénteken, 
döntő: az elődöntők nyertesei (20).

Második elődöntő mérkőzésén 
is súlyos vereséget szenvedett a 
Székelyudvarhelyi SK teremlab-
darúgó-csapata a teremlabdarú-
gó-bajnokság elődöntőjében, így 
a bronzért harcolhatnak majd.

Miután a futsalbajnokság elő-
döntőjének első mérkőzé-
sén a Székely ud var helyi SK 

9–2-re kapott ki Marosvásárhelyen a 
címvédő City’US-tól, hétfő késő este 
megpróbálta feltartóztatni a vásárhe-
lyi együttest a második összecsapáson.

A Jakab Zoltán által felkészített 
udvarhelyi gárda egy félidő erejéig tud-
ta tartani a tempót a jobb játékerővel 

és tapasztalattal bíró vásárhelyiekkel 
szemben. 20 perc játékidő után csak 
egy góllal ment a vendégegyüttes. A 
térfélcserét követően viszont beindult 
a vendégek játéka, és sorozatban lőt-
ték a gólokat, kilencig meg sem álltak. 
A City’US kettős győzelemmel került 
a két nyert mérkőzésig tartó bajnoki 
fináléba. A vásárhelyi gárda ellenfele 
a Galaci United lesz, akik hatalmas 
harcban ütötték el a finálétól a Sepsi-
szentgyörgyi Spicomot. Utóbbiak a 
harmadik, mindent eldöntő találko-
zót büntetőlövésekkel bukták el.

Az egy mérkőzésen eldőlő bronz-
csatát a tervek szerint június 13-án 
rendezik Marosvásárhelyen. Ered-

mény: Székelyudvarhely SK – Maros-
vásárhelyi City’us 2–9/az SK gólszer-
zője: Szabó (16., 29.)/. Továbbjutott 
a City’US kettős győzelemmel. Az 
elődöntő másik ágán: Galaci United 
– Sepsiszentgyörgyi Spicom 4–5, 
7–6, 8–6. Továbbjutott a Galac 2–1-
es összesítéssel.

Románia-kupa-döntő
Ma 21.15-kor rendezik a labdarú-

gó Románia-kupa döntőjét, amely le-
zárja a 2010/2011-es labdarúgóidényt. 
A Brassóban sorra kerülő döntőt két 
fővárosi csapat, a Bukaresti Di namo és 
a Bukaresti Steaua vívja. A kupadön-
tőt élőben közvetíti a Pro TV.
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Továbbra is a Ferencváros – Újpest találkozók vonzzák a legtöbb nézőt


