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Az RCS&RDS-nél a közvetítési jogok Jöhetnek a seleJtezők

Véget értek a C csoport 
küzdelmei

TörTek-zúzTak a szurkolók

Kiesett a River Plate 
az argentin bajnokságból

hírfolyam

> Vízilabda. A szerb férfivízilabda-váloga-
tott 8–7-re győzött Olaszország ellen a Világ-
liga firenzei döntőjében, így megvédte címét, 
és immár biztos résztvevője a jövő évi, londo-
ni ötkarikás játékoknak. A Magyar Olimpiai 
Bizottság honlapjának tegnapi beszámolója 
szerint a sportágban a szerbek az elsők, akik 
kvótát szereztek a 2012-es csúcseseményre. 
A többszörös olimpiai bajnok magyar csapat 
nem indult a Világliga idei küzdelmeiben. A 
román válogatott eközben a szlovákiai Duna-

kupán játszott. Kovács István tanítványai nem 
találtak legyőzőre Pozsonyban: 14–5-re verték 
Nagy-Britanniát, 10–4-re Szlovákiát, vasárnap 
pedig 15–6-ra múlták felül Szlovéniát.

> Bayern München. Aláírt a Bayern 
Münchenhez a japán labdarúgás legnagyobb 
ígéreteként számon tartott, 19 éves Uszami 
Takasi. „Kicsit aggasztott, hogy a szezon köz-
ben itt hagyom a bajnokságot, de ilyen aján-
latot nem mindennap kap az ember” – nyilat-
kozta tegnap a Gamba Osakától érkező csatár, 
aki nemrég a válogatottban is bemutatkozott. 

Takasi egyelőre fél évre költözik Bajorország-
ba, és ha beválik, hosszabb szerződést kaphat.

> Műugrás. Megsérült, így nem vehet részt 
a július 16–31. között, Sanghajban sorra kerülő 
világbajnokságon az Európa-bajnoki ezüst- és 
bronzérmes műugró, Barta Nóra. A Nemzeti 
Sport azt írta, hogy a Hollandiában készülő 
sportoló a hazautazása előtti utolsó, csütörtöki 
edzésen sérült meg, beszakadt a combizma.

> London – 2012. Óvatosságra intette a 
jövő évi, londoni játékokon a csevegőoldalakat 

használó sportolókat a Nemzetközi Olimpiai 
Bizottság (NOB). A tegnap nyilvánosságra 
hozott NOB-állásfoglalás szerint a résztvevők 
írhatnak internetes naplót (blogot), és közzé-
tehetnek információkat közösségi portálokon, 
de aki megszegi a szabályzatot, azt hazaküldik 
a seregszemléről. Kizárják azokat az olimpi-
konokat, akik a közösségi oldalakon durva, 
sértő szavakat használnak, politikai tartalmú 
üzenetet küldenek, reklámtevékenységet foly-
tatnak, vagy a versenyhelyszíneken készült 
fotókat, videókat osztanak meg. Utóbbiakat 
médiajogi okokból tiltotta meg a NOB.
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Három hónapnyi huzavona után a 
Dumitru Dragomir által vezényelt 
Professzionális labdarúgó liga 
(lPF) pontot tett a román I. liga 
tévéközvetítésének eladásáról szó-
ló licitre. a legutóbbi alkalomkor 
a kilenc csomagból csak hármat 
tudott értékesíteni az lPF, tegnap 
viszont az eredeti áron alul elkelt 
a további hat is.

A legutóbbi alkalomkor, áp-
rilis 4-én az 1-es opció-
ra az az RCS&RDS és a 

Romtelecom, a 2-es opcióra csak a 
Romtelecom, míg a 8-as opcióra az 
Antena 1 licitált. A 3–7. és a 9. op-
ció senkit nem érdekelt, így két perc 
alatt zárult a licit. Az RCS&RDS 
13,2, a Romtelecom 12,9, az 
Antena 1 pedig 10,5 millió euróért 
vásárolt meg egy-egy opciót. Ezek-
hez az összegekhez még hozzáren-
delődik az áfa. Az LPF tagjai, azaz 
az 1. ligás klubok vezetői azonnal 
új licit kiírását sürgették, sőt azt is 
hangoztatták, hogy a licitet sem-
missé kellene nyilvánítani és újra 
egy opcióként adni el – persze jó 
drágán – a következő három idény-
re szóló közvetítési jogokat.

A korábbi licitet természetesen 
az LPF nem nyilvánították sem-
missé. A tegnapi újabb licitre az 
RCS&RDS, illetve a Sport Klub 
televízió iratkozott fel. Utóbbinak 
esélye sem volt, így egyedüli piac-
képes ajánlatot csak az RCS&RDS 
tudott letenni. A 3–7. és a 9. cso-
magokat végül 55,8 millió (áfával 

együtt) euróért a nagyváradi Teszári 
Zoltán kezében levő RCS&RDS 
vette meg.

Így az elkövetkezendő három 
esztendőben a fordulónkénti kilenc 
mérkőzésből hetet az RCS&RDS, 
egyet a Romtelecom, míg egyet az 
Antena 1 által működtető adók 
fognak közvetíteni.

3,4 millió eurót bukott az lPF
A három évvel ezelőtti licithez 

képest az LPF 3,4 millió eurót bu-
kott, ezt persze nem a liga fogja 
megérezni, hanem a klubok, akik 
között majd szétosztásra kerül az 
összeg. 2008-ban az RCS&RDS és 
az Antena 1 85 millió euróért plusz 
áfa vette meg a közvetítési jogokat 
a 2008/2009, a 2009/2010 és a 
2010/2011-es idényekre. Most 
viszont az LPF „csak” 81,6 millió 
eurórt plusz áfa tudta érékesíteni 
a közvetítési jogokat a követke-
ző három idényre. Ez 3,4 millió 
euróval kevesebb mint három év-
vel ezelőtt.

Tizedik legdrágább az I. liga
Az 1. Liga közvetítési joga Eu-

rópában a tizedik legdrágább tévé-
közvetítési jog. Az első helyen az 
angol Premier League szerepel 3,5 
milliárd euróval (2009 és 2013 kö-
zött, beleértve a külföldre eladott 
jogokat is, amely egymagában 1,5 
milliárd euró), az olasz Serie A 
tavaly két idényre 1,8 milliárd eu-
róért kelt el, a francia Ligue 1-ért 
2008-ban öt idényre 2,6 milliárd 

eurót fizettek ki. Negyedik a né-
met Bundesliga (négy idényre 1,6 
milliárd euró), ötödik a spanyol 
Primera División (évi 500 millió 
euró). Érdekesség, hogy a Real 
Madrid és az FC Barcelona külön 
adja el hazai mérkőzéseinek köz-
vetítési jogait, a két klub mintegy 
240-240 millió eurót vételez be 
évente a tévétársaságoktól. A lista 
hatodik helyén a török Superliga 
áll (három idényre 1,04 milliárd 
euró), hetedik a holland Eredivisie 
(évi 100 millió euró), nyolcadik a 
görög liga (három idényre 162 mil-
lió euró), kilencedik a lengyel liga 
(három évre 101,5 millió euró) és 
még tizedik a román 1. Liga (há-
rom évre 85 millió euró). A listán 
nem szerepel a portugál Liga Sagres, 
mert ott a klubok egyénileg adják el 
hazai meccseinek közvetítési jogait, 
a Benfica, a Sporting Lisszabon és 
az FC Porto egyenként 24-24 mil-
lió euróért.

2009 júniusában a Magyar Lab-
darúgó-szövetség a Chello Central 
Europe Zrt.-vel, vagyis a Sport TV-
vel kötött hároméves szerződést. 
Ennek értelmében a Sport TV két 
évvel ezelőtt 15 millió eurót fizetett 
a közvetítési jogokért. A DigiTV 
akkor hiába ígért többet 1,5 mil-
liárd forinttal, az MLSZ mégis a 
Sport TV-nek ítélte oda a jogot, 
hiszen opciós joga volt a vásárlásra. 
Ezt az opciós jogot viszont a jövő 
évi licitből kivették, így 2012-ben 
azé lesz a magyar bajnokság közve-
títési joga, aki többet ígér.

Vasárnap délután zárult az 
Udvarhely körzeti labdarú-
gó-bajnokság a C csoport 

számára is. Az utolsó forduló már 
nem hozott változást a tabellát il-
letően.

Eredmények, C csoport, 30. 
forduló: Nagygalambfalva II – Ká-
polnásfalu 5–1, Oroszhegy – Si-
ménfalva 2–1, Alsóboldogfalva 
– Rugonfalva 4–1, Szentpéter – Ma-
lomfalva II 4–3, Farcád II – Ho-
moródszentmárton II 5–2, Hodgya 
– Felsőboldogfalva 1–2, Szentegyhá-
za II – Máréfalva 12–1. A Zetelaka II 
szabadnapos volt.
  1. Szentegyháza II 30 24 3 3 120–24 75
  2. Zetelaka II 30 23 3 4 113–33 72
  3. Kápolnás 30 20 7 3 86–30 67
  4. Alsóboldogf. 30 17 6 7 65–36 57
  5. Nagygalambf. II 30 16 6 8 75–46 54
  6. Felsőboldogf. 30 16 3 11 74–54 51
  7. Farcád II 30 15 0 15 58–58 45
  8. Malomfalva II 30 12 5 13 55–54 41
  9. Oroszhegy 30 11 5 14 75–81 38
10. Szentpéter 30 11 4 15 59–77 37
11. Siménfalva 30 10 4 16 39–45 34
12. Hodgya 30 10 4 16 51–74 34
13. Máréfalva 30 6 4 20 33–97 22

14. Szentmárton II 30 7 1 22 31–103 22
15. Expressz 30 6 2 22 32–74 20
16. Rugonfalva 30 5 5 20 37–117 20

a selejtezők következnek
A hétvégén hivatalosan befe je-

ződtek az Udvarhely körzeti lab-
darúgó-bajnokság csoportmérkő-
zései. Az A csoport győztese, Szent-
ábrahám a következő idénytől a 
megyei bajnokságban szerepelhet, 
amennyiben akarják, míg a B és a C 
csoport győztesei, Fiatfalva és Szent-
egyháza II feljutottak az A, illetve B 
csoportba. A B és a C csoport máso-
dik, illetve utolsó előtti helyezettjei 
selejtező mérkőzést játszanak az egy 
osztállyal feljebb jutásért, illetve a 
bentmaradásért, akárcsak az A cso-
port 13. helyezettje. A selejtezőket 
július 3-án rendezik Farkaslakán.

Íme a párosítás és a program: 
15.30 órától: Homoródszentpál (a B 
csoport 13. helyezettje) – Zetelaka II 
(a C csoport 2. helyezettje); 18 órá-
tól: Székelyszentlélek (A csoport 13. 
helyezettje) – Székelykeresztúr II (a 
B csoport 2. helyezettje).

Száztíz éves története során elő-
ször kiesett az első osztályból 
Argentína egyik legsikeresebb 

csapata, a River Plate, a szurkolók 
pedig a Monumental Stadionban 
és azon kívül is fékezhetetlen düh-
vel törtek-zúztak a búcsút jelentő 
vasárnapi meccs után. A 33-szoros 
bajnok, kétszeres Libertadores-
kupa-győztes együttes a Belgrano 
csapatával játszott a bennmaradá-
sért, ám az első meccsen elszenve-
dett 2–0-s vereség után vasárnap 
hazai pályán csak 1–1-es döntetlent 
ért el. A vandál hívek már a Buenos 
Aires-i stadionban őrült pusztítás-
ba kezdtek, mindkét együttes játé-
kosait biztonsági embereknek kel-
lett az öltözőbe kísérni, miközben a 
„Barrabrava” drukkercsoport tagjai 
köveket és korlátdarabokat dobál-

tak a pályára, majd később az aré-
nán kívül is folytatták a tombolást, 
s többek között kocsikat gyújtottak 
fel, üzletek kirakatait törték be. A 
rendőrség vízágyúval és könnygáz-
zal próbálta megfékezni a huligá-
nokat, akik háborús övezetté ala-
kították a városrészt, a harcokban 
25 ember, köztük hat rendőr sérült 
meg komolyabban. A város főügyé-
sze az eset után azonnal bezáratta a 
stadiont, s nyomozást rendelt el – 
többek között azért, mert a meccs-
re csak 40 ezren mehettek volna be, 
ennek ellenére becslések szerint kö-
zel 60 ezren voltak a lelátókon. Az 
ítélet komoly aggodalmat okozhat 
a Copa America szervezőinél, mi-
vel a kontinenstorna fináléját is eb-
ben az arénában játszanák alig négy 
hét múlva.

Az LPF az utolsó pillanatban értékesítette a közvetítési jogokat. A csapatok rosszul jöttek ki az üzletből, a következő idénytől kevesebbet kapnak


