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Szombaton este véget ért a hazai labdarúgó 1. Liga 
2010/2011-es idénye, a bajnoki zárónapon 23 órától 
pedig véget ért a GSP TV korszaka is. Az RCS&RDS 
ugyanis úgy döntött, hogy eltávolítja kínálatából a három 
éve született csatornát, amely csak az említett társaság ká-
bel- és műholdas szolgáltatásának volt része. A GSP TV 
vasárnaptól gyakorlatilag holtvágányra került, pont úgy, 
mint két nagy elődje, a Telesport és a Sport Klub TV.

2008 tavaszán, amikor az RCS&RDS és az Intact 
által alkotott médiakonzorcium 102 millió euróért meg-
vásárolta három idényre az 1. Liga tévéközvetítési jogait, 
senki nem sejtette, hogy 2011. május 21-én este 23 órakor 
az amúgy is gyenge nézettségű GSP TV-t csak a csatorna 
vezérlőjében dolgozók fogják látni. 2008 augusztusában 
az Intact médiacsoport egyből három sportcsatornát in-
dított, hogy az 1. Liga mérkőzéseit könnyebben le tudja 
közvetíteni, a csatornák GSP 1, 2 és 3 névre hallgattak. 
A GSP „trilógia” 2009 nyarán megszűnt, csak egy 
GSP TV maradt a piacon, helyette az RCS&RDS jú-
liusban saját sportcsatornát indított Digi Sport néven, 
melyet egy hónappal később egy „testvér” követte, melyet 
Digi Sport Plus névre kereszteltek. Közben a Telesport 
lassan eltűnt a kábelhálózatok kínálatából, a Sport 
Klub TV is haldokolni kezdett Romániában, egyedül 
a MOL Liga és a hazai jégkorongbajnokság hozott szá-
mukra némi nézettséget.

A Digi Sport vezetősége nem elégedett meg a román 
focival, óriási vásárlásba kezdtek, minden fontosabb 
külföldi pontvadászat közvetítési jogait megszerezték, 
ugyanakkor a hazai vízilabda-, női és férfi kézilabda-, 
kosárlabda-bajnokság is csak náluk látható, idén már a 
jégkorong is műsorra került, rali, Forma–1, GP2 és 3, 

 

gyorsaságimotoros-világbajnokság, atlétika és számos 
tenisztorna is színesíti a műsorpalettát. Eközben a 
GSP TV-nél vegetáltak, számukra elég volt a hazai 
foci és a Becali-féle emberekkel készített napi cirkusz-
műsor, „tóksó” orrba-szájba és híradók, igaz, az elmúlt 
évben a hazai jégkorong is náluk jelent meg, de az csak 
egy kis színfolt volt a labdarúgás mellett. Tavaly ősztől 
a Romtelecom is beerősített két sportcsatornával, a két 
Dolce Sport a 2. Liga meccseitől eltekintve a foci Bajno-
kok Ligája néhány meccsét is adta.

Idén újabb licitet tartott a román Profi Labdarú-
gó Liga (LPF), de a meghirdetett kilenc csomagból csak 
három talált gazdára, így egyelőre az a helyzet, hogy az 
1. Liga meccseiből fordulónként három kerül képernyőre 
ősztől. Az Antena 1, a Digi Sport és a Dolce Sport 1-1 cso-
magot vett meg, így a GSP TV egyelőre román foci nélkül 
maradt. Az RCS&RDS és az Intact közötti szerződés 
szombaton este lejárt, így a GSP TV továbbító szolgál-
tató hiányában egyelőre sehol nem fogható, gyakorlatilag 
eltűnt a piacról. Amúgy sem lenne amit nézni, nincs foci, 
nincs kínálat, csak „tóksó” orrba-szájba.

Románia a sporttévék országa. A két-két Digi Sport és 
Dolce Sport mellett még él a Sport Klub TV, van Sport 1, 
GSP TV és Sport.ro, emellett a két európai sportcsatorna, 
az Eurosport és Eurosport 2, valamint az amerikai ESPN 
is megtalálható több kábeltévé- és „tányéros” szolgáltató kí-
nálatában, a Telesport pedig megszűnt, miután az elmúlt 
hónapban az audiovizuális tanács visszavonta sugárzási 
licencüket. A nyolc hazai sportcsatorna közül komoly mű-
sora csak a Digi Sportoknak van, a többit lassan lehúz-
hatjuk a klotyón. A kérdés az, milyen nézhető sportot fog 
közvetíteni ősztől a többi hazai sporttévé?

Holtvágányon a GSP TV

Az elmúlt évhez hasonlóan az őszi 
idénykezdés előtt rendezik meg a 
jégkorong European Trophy cso-
portküzdelmeit, a döntőnek pedig 
Salzburg ad otthont december 
közepén. Az egyik legrangosabb, 
európai klubcsapatok számára 
rendezett sorozatban hat ország-
ból összesen huszonnégy csapat 
vesz részt.

Gyakorlatilag az idénykezdés 
előtt felkészülési tornának 
szánták a szervezők a jég-

korong European Trophy csoport-
küzdelmeit, melynek döntőjét Salz-
burgban rendezik Red Bull Salute 
néven. Ez utóbbi tornát 2005-től 
rendezik, az osztrákok általában 
rangos csapatokat hívtak meg, a 
győztesek között található például 
az észak-amerikai profi bajnokság-
ban (NHL) szereplő Los Angeles 
Kings (2007). Tavaly az European 
Trophy négy divíziójának első két 
helyezettje volt jogosult arra, hogy 
jelen legyen a Red Bull Salute-n, a 
három finn, két svéd, egy-egy sváj-
ci, német és osztrák csapat közül 
az Eisbären Berlin bizonyult a leg-
jobbnak.

Az idei European Trophy-n hat 
országból összesen huszonnégy csa-
pat vesz részt. A divíziók összeté-
tele: Észak: Djurgårdens IF (svéd), 
Slavia Prága (cseh), Sparta Prága 
(cseh), IFK Helsinki (finn), Jokerit 
Helsinki (finn), Luleå HF (svéd); 
Dél: Adler Mannheim (német), 
Bílí Tygři Liberec (cseh), Eaton 

Pardubice (cseh), Kometa Brno 
(cseh), HV71 Jönköping (svéd), 
Linköpings HC (svéd); Kelet: 
HC Mountfield České Budějovice 
(cseh), HC Plzeň (cseh), Slovan 
Pozsony (szlovák), KalPa Kuopio 
(finn), Oulun Kärpät (finn), Vienna 
Capitals (osztrák); Nyugat: Red 
Bull Salzburg (osztrák), Eisbären 
Berlin (német), Frölunda Indians 
(svéd), Färjestads BK (svéd), Tap-
para Tampere (finn), TPS Turku 
(finn).

Érdekesen állították össze a cso-
portmeccseket is, hiszen minden 

csapat játszik öt-öt meccset a saját 
divíziójában, és egyet-egyet a má-
sik három divízióban. A csoport-
meccsek végén a divíziók első két 
helyezettje jut az European Trophy 
döntőjébe, amelyet Red Bull Salute 
néven Salzburgban rendeznek de-
cember 16–18. között. A döntő 
házigazdája ugyan végigjátssza az 
European Trophy csoportkörét is, 
ám a Red Bull Salzburg biztosan 
részt vesz alanyi jogon a fináléban, 
így amennyiben az osztrák gárda a 
Nyugati Divízióban nem az első két 
hely egyikén végez, akkor a négy di-

vízió leggyengébb másodikját üti el 
a továbbjutástól.

Bővül az EBEL?
A cseh Orli Znojmo csapata kérte 

felvételét az osztrák jégkorongbaj-
nokságba. Az 1933-ban TJ Sokol 
Znojmo néven alapított csapat a ki-
lencvenes évekig regionális szinten 
játszott, 1999-től 2009-ig viszont a 
cseh Extraliga tagja volt. Két éve tá-
vozott az addigi főszponzor, emiatt 
az egyesület csődbe ment – egyúttal 
visszacsúszott a másodosztályba –, 
ezért 900 ezer euróért eladta a licencét 

a HC Kometa Brnónak. A szerződés-
ben játékoscserében is megállapod-
tak, a klub neve pedig Orli Znojmóra 
változott. Azóta új a tulajdonosi 
kör, a pénzügyeket rendbe tette, és 
most beadta a felvételi kérelmet az 
EBEL-nek. Ha a nevezéssel járó kö-
telezettséglistának megfelel Znojmo, 
akkor az EBEL elnökségének előze-
tes véleménye alapján csatlakozhat 
az osztrák–szlovén–magyar–horvát 
közös bajnoksághoz, méghozzá ti-
zenegyedik csapatként.

A jegkorong.blog.hu információi 
szerint az EBEL tizenkettedik csa-
patot keres a várhatóan csatlakozó 
Znojmo mellé, és elképzelhető, hogy 
a Dab.Docler kihasználja a lehetősé-
get. Azari Zsolt ügyvezető egyelőre 
hivatalosan még nem reagált a hírre. 
A Dab.Docler jelentős erősítéseket 
hajtott végre, saját nevelésű váloga-
tott játékosokat igazolt – érkezett 
Hüffner Adrián, Somogyi Balázs, 
Jobb Dávid, Rajna Miklós és Szappa-
nos Dávid, hosszabbított Pavuk Atti-
la –, de jelen helyzetben leálltak a to-
vábbi csapatépítéssel, amíg véglegesen 
ki nem derül, melyik bajnokságban 
indulnak a 2011/2012-es szezonban. 
Az eddigi igazolások függetlenek at-
tól, hogy végül hol indul a csapat.

Mivel a Sapa Fehérvár AV19 
ismét lemondott a Kontinentális-
kupa-indulásról, a jelenlegi egyet-
len IIHF-klubtornán a Dab.Docler 
képviseli majd Magyarországot. A 
dunaújvárosiak nemcsak a máso-
dik, hanem a harmadik selejtező kör 
rendezési jogát is megpályázták.

Az elmúlt évben a német Eisbären Berlin és a svéd HV71 Jönköping játszotta a döntőt
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Huszonnégy csapat küzd a végső sikerért
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