
Sport

Mintegy nyolcvan csapat részvételével zajlott a verseny fotó: kakasy botond/uh.ro

A 115. perc hozott döntést

Szentegyháza a győztes
V. Székelyudvarhelyért-kupa

hírfolyam

> EURO–2012. Százkilencvenhat-mil-
lió eurón osztozhat a jövő évi, lengyel–ukrán 
közös rendezésű labdarúgó Európa-bajnok-
ság 16 csapata. Gianni Infantino, az európai 
szövetség (UEFA) főtitkára többek között 
arról számolt be, hogy valamennyi válogatott 
alapból kap nyolcmillió eurót, s ehhez jönnek 
a további összegek a szereplés függvényében. 
A csoportszakaszban 500 ezer jár egy dön-
tetlenért, egymillió pedig a győzelemért, s 
egymilliót kapnak a csoportharmadikok. A 

negyeddöntősök két-, az elődöntősök továb-
bi hárommillióval gazdagodnak, míg a döntő 
vesztese 4,5, a végső győztes pedig 7,5 millió 
eurót is kap. A 2008-as Eb-n 184 millió euró 
volt az összdíjazás. Arról is döntés született, 
hogy az UEFA fegyelmi bizottsága ezentúl 
két mérkőzésre szóló eltiltást szab ki arra a já-
tékosra, aki szándékosan gyűjt be sárgalapot. 
Az elmúlt idényben egyre elterjedtebbé vált 
az a gyakorlat, hogy sárgalappal rendelkező 
játékosok adott alkalommal gyakorlatilag ki-
provokáltak egy másodikat, hogy az automa-
tikus eltiltásukat egy később fontos mérkőzés 

előtt letudhassák. Ezentúl az automatikus 
büntetés mellé további egy találkozóra szóló 
felfüggesztés is jár szándékosság esetén.

> EURO–2016. Toulouse és Saint-
Étienne is bekerült a 2016-os franciaországi 
labdarúgó Európa-bajnokság rendezői közé, 
így tíz város tizenegy stadionja ad majd ott-
hont a kontinenstorna mérkőzéseinek. Az 
európai szövetség (FIFA) engedélyező dönté-
sének hátterében az áll, hogy az öt év múlva 
esedékes Eb-n küzd majd egymással először 
24 csapat – így a mérkőzések száma 31-ről 

51-re nő –, vagyis nem árt, ha a korábban ter-
vezettnél több létesítmény áll rendelkezésre. 
A francia szövetség május 20-án kilenc vá-
rost választott ki házigazdának, Toulouse-t és 
Saint-Étienne-t tartalékként nevezte meg. Az 
akkori döntés nagy felháborodást váltott ki a 
két elbukott településen, melynek illetékesei 
nem adták fel a küzdelmet, s mint utóbb kide-
rült, jól tették. A két „újonc” mellett Nancy, 
Lille, Lyon, Marseille, Lens, Bordeaux, Nizza 
egy-egy stadionja, valamint Párizsban a Stade 
de France és a Parc des Princes ad majd ott-
hont a meccseknek.
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szentegyházán rendezték meg 
szombaton a labdarúgó románia-
kupa megyei fináléját, amelyen a 
házigazdák a csíkszeredai VsK 
együttesét fogadták. A találkozót 
a kettős emberelőnyét kihaszná-
ló Vasas nyerte meg a hosszabbí-
tás utolsó perceiben.

Kemény, helyenként durva ta-
lálkozót hozott a Szentegyhá-
zi Vasas – Csíkszeredai VSK 

labdarúgó mérkőzés, amely a Romá-
nia-kupa megyei szakaszának döntője 
volt. Az első félidő még csak a tapoga-
tózásról szólt, amely alatt a felek egy-
mást „kóstolgatták”. Az első helyzetek 
csak a félidő vége felé érkeztek, ekkor 
a házigazdák voltak veszélyesebbek, de 
maradt a gól nélküli döntetlen.

A térfélcserét követően a 48. 
percben a csíki csapat megnyitotta 
a „gólfesztivált”. Tóth Tibor távoli 
lövése akadt be a hazai kapuba. A 
folytatásban a közel 200 néző nem 
focit, hanem egy durva mérkőzést 
láthatott. A vendégegyüttesből Bajkó 
Barna egy ütközés után agyrázkó-
dást kapott, míg két csíki játékost 
piroslappal küldött öltözőbe a játék-
vezető. Eközben viszont volt két ha-
zai találat. Előbb Knobloch Zoltán 
az 53. percben kiegyenlített, majd 
„kettős emberelőnyét” kihasználva a 
88. percben a vezetést is megszerez-
ték. A vendégek nem adták fel, és 
végül a rendes játékidő utolsó percei-
ben Ladó István egy kapu előtti kava-
rodást kihasználva egyenlített.

Jöhetett a 2 x 15 perces hosszab-
bítás. A VSK játékosai a védekezésre 
koncentráltak, hisz két emberrel ke-
vesebben voltak, míg a hazaiak meg-
próbáltak gólt szerezni. A végső talá-
lat azután érkezett is. Mag Árpád a 

115. percben egy távoli lövéssel meg-
szerezte a házigazdáknak a kupát.

eredmény
Szentegyházi Vasas – Csíkszere-

dai VSK 3–2 – hosszabbítás után.

Gól: Knobloch Zoltán (53.), 
Benkő Norbert (88.), Mag Árpád 
(115.), illetve Tóth Tibor (48.), 
Ladó István (90.+4.).

Piroslap: Hodgyai Zoltán (84., 
VSK), Homoş Paul (87., VSK).

Az európai Labdarúgó szövetség 
(UeFA) pénteken licencproblé-
mák miatt három évre kizárta a 
Győri ETO FC labdarúgócsapatát 
az európai kupasorozatokból.

Amagyar klub megerősítet-
te a büntetés tényét, amely 
50 ezer eurós pénzbírságot is 

tartalmaz első fokon, de Klement Ti-
bor ügyvezető szerint ők nem hibáz-

tak, mert a magyar számviteli törvény 
alapján helyesen jártak el. „Az UEFA 
licencbizottsága ez év elején a magyar 
szövetségben ellenőrizte a 2010/2011-es 
idényben a nemzetközi kupákban in-
dult négy magyar csapat licencét. A 
testület megállapítása szerint a 2009. 
december 31-gyel lejárt tartozási köte-
lezettségünknek nem tettünk eleget” 
– mondta Klement, aki hozzátette, 
nem is tartoztak, mert észt játékosuk, 

Ahjupera klubja a vételár maradéká-
ról, 50 000 euróról nem bocsátott ki 
számlát, így nem is fizethettek.

A sportvezető kiemelte, a számla 
2010. augusztus 16-án érkezett meg 
és akkor ki is egyenlítették. Az euró-
pai licencet a 2009-es mérleg alapján 
adták be 2010 márciusában, ebben 
pedig a magyar törvényi előírások 
alapján nem szerepelhetett ez a tétel. 
„A magyar szövetséggel összhangban 

vagyunk az ügy megítélésében. Az 
UEFA és közöttünk egy jogértelme-
zési probléma van, ehhez képest kirí-
vóan súlyosnak tartom a büntetését. 
Amikor megkapjuk a határozatot, 
természetesen fellebbezünk” – zárta 
szavait Klement.

Az UEFA a magyar szövetséget is 
megbüntette 100 000 euróra, mivel 
nem tartatta be a szervezet licencelő-
írásait, de az összeg felének befizetését 

két évre felfüggesztette. Az MLSZ az 
írásos ítélet kézhezvételéig nem kíván 
reagálni az üggyel kapcsolatban. A 
fegyelmi bizottság – az UEFA hon-
lapján közzétett – ítéletében nem rész-
letezték a győriek vétségét, csak annyit 
írtak, hogy a csapat tavaly úgy játszott 
az Európa Liga selejtezőjének 1., 2., 
3. és az utolsó, 4. fordulójában, hogy 
nem felelt meg mindenben az UEFA 
licenckövetelményeinek.

harmadik helyen zártak a 12 évesek

Pénteken lejátszotta utolsó mérkőzését is a Csíkszeredai VSK U12-es csapata 
Huşi-ban, ahol a regionális döntőn vettek részt. A Tamás Attila által felkészí-
tett csapat az utolsó mérkőzésén magabiztos, 7–0-s győzelmet aratott a Sep-
siszentgyörgyi ISK-val szemben. A tornán a két székelyföldi csapaton kívül a 
házigazda Huşi és a Bákói FCM vett részt. A tornát végül a házigazdák nyer-
ték, a döntőben a Bákói FCM-t verték 6–0-ra. A VSK – amint már korábbi 
lapszámainkban írtuk – az első két mérkőzését elveszítette.

Eredmények: 1. forduló: Huşi – Csíkszeredai VSK 7–0, Bákó – 
Sepsiszentgyörgy 10–0; 2. forduló: VSK – Bákó 3–4 /csíki gólszerzők: 
Paliştan Róbert, Mihály Ákos és Chiriac Eduard/, Huşi – Sepsiszent-
györgy 10–0; 3. forduló: VSK – Sepsiszentgyörgy 7–0 /csíki gólszer-
zők: János Norbert és Sabau Eric 2-2, Bálint Balázs, Bálint Ádám és 
Tipu Vlad 1-1/, Huşi – Bákó 6–0.

A VSK kerete: Bíró Albin, Chiriac Eduard Sebastian, Csiszer Ba-
lázs, Mihály Ákos, Paliştan Robert, Sabău Eric Cornel, Salló Attila, 
Szebeni Balázs, Bálint Ádám, Bálint Balázs, Egri Szabolcs, János Nor-
bert, Máté Tamás, Puika Alexandru-Anghel, Rusu András, Tipu Vlad-
Gabriel, Virág Előd, Zamă-Orbán Róbert. Edző: Tamás Attila.

Hétvégén ötödik alkalom-
mal került sor a Székely-
udvarhelyért labdarúgó-

kupára az FC Székelyudvarhely és 
a Székelyudvarhelyi Polgármesteri 
Hivatal szervezésében. Hét kor-
csoportban (1998-tól 2004-ig), 
hat pályán zajlottak a küzdelmek, 
amelyen mintegy nyolcvan együt-
tes vett részt.

Székelyudvarhelyet a három klub, 
a sportiskola, a Roseal SE és az FC 
Székelyudvarhely gárdái képviselték. 
A megyéből még három csapat vett 
részt a tornán: a Csíkszeredai VSK 
2001-ben, a Székelykeresztúri Egye-
sülés az 1998-ban és 2002-ben szü-
letett csapatokkal, míg a Maroshévízi 
Tudomány három korosztályos csa-
pattal (1999-ben, 2002-ben és 2003-
ban születettek) vett részt a tornán.

A megyei csapatok 
eredményei
2004-ben születettek: 6. hely: 

FC Székelyudvarhely. Különdíj: leg-
jobb kapus: Gedő Hunor (SZFC).

2003-ban születettek: 6. hely: 
FC Székelyudvarhely; 11. hely: Ma-
roshévíz.

2002-ben születettek: 3. hely: 
FC Székelyudvarhely; 9. hely: Ma-
roshévíz; 13. hely: Szé kely keresztúr. 
Különdíj: legjobb kapus: Albert Hu-
nor (SZFC).

2001-ben születettek: 2. hely: 
FC Székelyudvarhely I.; 3. hely: 
Csík szeredai VSK; 7. hely: Szé kely-
udvarhelyi Sportiskola; 8. hely: FC 
Szé kely udvarhely II. Különdíj: leg-
jobb kapus: Gyenge Szilárd (VSK).

2000-ben születettek: 3. hely: 
FC Székelyudvarhely. Különdíj: leg-
jobb kapus: Becze Norbert (SZFC).

1999-ben születettek: 3. hely: 
Szé kelyudvarhelyi Roseal; 4. hely: Ma-
roshévíz; 10. hely: Szé kely udvarhelyi 
Sportiskola. Különdíj: legjobb játékos: 
Balog Arnold (Roseal).

1998-ban születettek: 1. hely: FC 
Székelyudvarhely; 9. hely: Székely-
keresztúr.

A torna legjobb játékosa: Simó 
Csongor (FC Székelyudvarhely).

Három évre kizárták az európai kupákból a Győri ETO-t

A Szentegyházi Vasas játékosai átveszik a győztesnek kijáró kupát


