
Sport
18,4 millió eurót kaszált a CFR

hírfolyam

> Kosárlabda. A Csíkszeredai Hargita 
Gyöngye KK férfi első ligás csapat újabb felkészí-
tő mérkőzéseket kötött le a bajnoki idény előtt. 
Ezek szerint a Lászlófy Botond által vezetett 
csíki gárda jövő héten játszik egy zárt apus mér-
kőzést a Kolozsvári U–Mobitelco együttesével, 
majd augusztus 28-án egy nyílt meccset, amely 
alkalmával bemutatásra kerülnek az új játéko-
sok. Szeptember 2–3-án hazai környezetben 
fogadják a Déri Csaba által vezényelt Marosvá-
sárhelyi KK együttesét. Továbbá a megyeszék-

helyre látogat a Medgyesi Gaz Metan gárdája 
is szeptember 6-án. A felkészülési sorozatot a 
KK Marosvásárhelyen zárja, ahol részt vesznek 
a Maros-kupán szeptember 8–10. között. A tor-
nán a házigazda, illetve a csíki csapat mellett a 
bajnoki ezüstérmes CSU Asesoft Ploieşti-vel és 
a magyarországi MJUS–Fortress Körmend ala-
kulataival fognak megmérkőzni.

> Kézilabda. A Csíkszeredai VSK lány 
kézilabdacsapatának edzői 1997–2001 között 
született lányok jelentkezését várják. Érdeklőd-
ni a 0740–136850-es telefonszámon lehet. La-

punk információ szerint a VSK a múlt idénnyel 
ellentétben a 2011–2012-es szezonban már 
nem két, hanem három csapattal fog indulni az 
országos utánpótlás-bajnokságban. Ezek szerint 
a VSK U18-as, U16-os és U14-es csapatokat 
fog indítani.

> Manchester United. Az angol labdarú-
góbajnok Manchester United tulajdonosai ázsi-
ai részvényeladással kívánnak újabb forrásokat 
szerezni a klub működtetéséhez – tudta meg a 
BBC. Az angol közszolgálati média úgy tudja, 
az MU-t tulajdonló amerikai Glazer család a 

részvények egy csomagjának – a feltételezések 
szerint legfeljebb a tulajdonrész 25 százalékáról 
van szó – szingapúri áruba bocsátását tervezi. 
Még tanulmányozzák a tőkebevonás lehetséges 
technikáit, a megszerezhető 400 millió fontra 
azonban mindenképpen szükség lenne a klub 
adósságainak kezeléséhez. Az MU részvénye-
it 2005-ig jegyezték a londoni tőzsdén, ám a 
Glazerek érkezésével ennek a korszaknak vége 
szakadt. A szingapúri áruba bocsátást az indo-
kolná, hogy a klub 300 milliósra becsült rajon-
gótáborának jelentős része – mintegy 190 mil-
lió „vörös ördög” – ezen a földrészen él.
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Az Európai Labdarúgó Szövetség 
(UEFA) közzétette a 2010/2011-es 
idény pénzelosztásait, amelyeket 
a különböző csapatoknak osztot-
tak ki az európai kupákban elért 
eredmények alapján. A Kolozsvá-
ri CFR közel 19 millió euróval lett 
gazdagabb.

Az UEFA keddi közlemé-
nye szerint a BL selejtezőjé-
ből az Európa Liga csoport-

körébe került DVSC a részvételért 
640 ezer, a meccsekért 360 ezer, a tel-
jesítményért (6 találkozón gyűjtött 
3 pont) 140 ezer, míg egyéb, piaci 
részesedésért 172 282 eurót kasszí-
roz. Ez összesen 1 312 282 eurót je-
lent. A szintén európa ligás Bukaresti 
Steaua több mint dupláját kereste a 
Debrecenhez képest. Legnagyobb 
különbség a két csapat között, hogy 
a Steaua a piaci részesedésért 2 235 
838 eurót inkasszált, összesen pedig 
3.585.838 millió eurót. Érdekesség, 
hogy az EL-t megnyerő FC Porto 7,8 
millió eurót kapott a végső győzelem 
után, míg a Besiktas és a Villarreal 

8,4, illetve 9,1 millió euróval zárta a 
kupaszezont.

A Bajnokok Ligája előző kiírá-
sában annak ellenére a Manchester 
United kapta a legtöbb pénzt, pon-
tosan 53,197 millió eurót, hogy el-
veszítette a döntőt a Barcelonával 
szemben. A pénzdíjakból a győztes 
katalán klub 51,025 millió eurót 
kasszírozott. Az angol csapat „anya-
gi” első helye azzal magyarázható, 
hogy az elosztásnál súlyozzák a tele-
víziós közvetítési jogdíjakat is, és ez 
a szigetországi klubokat alapvetően 
előnyösebb helyzetbe hozza.

A Chelsea 44,523, az elődöntős 
Schalke 04 39,75, a Real Madrid 
pedig 39,288 millió eurót keresett. 
A mind a hat csoportmérkőzését 
elveszítő szlovák MSK Zilina 7,412 
millió euróhoz jutott.

A tavalyi BL-csoportkörben 
érdekelt Kolozsvári CFR 18,4 mil-
lió euróhoz jutott. Alapból mivel 
csoportkörbe jutottak, 3,9 millió 
ütötte a CFR markát, a mérkőzé-
sekért 3,3 millió euró, míg a telje-
sítményért még 1,2 millió euró járt, 

továbbá a piaci részesedésből még 
10,01 millió euró járt.

Az európai szövetség amúgy össze-
sen 754,1 millió eurót osztott szét a 32 
főtáblás együttes között, míg további 
összesen 125 milliót kaptak a selejtezős 
csapatok, illetve nemzeti szövetségeik. 
Az EL-ben 150,360 milliót osztottak 
szét 56 együttes között.

Bajnokok Ligája
Kedd este az utolsó selejtező-

kör első összecsapásait rendezték a 
Bajnokok Ligájában. Íme a kedd 
esti eredmények: Bajnokok ága: 
FC Köbenhavn – Viktoria Plzen 
1–3, BATE Boriszov – Sturm Graz 
1–1; Nem bajnokok ága: Arsenal 
– Udinese 1–0, Olympique Lyon 
– Rubin Kazany 3–1, FC Twente – 
Benfica 2–2.

Európa Liga
Ma öt romániai csapat lép pá-

lyára az Európa Liga negyedik se-
lejtezőkörében a főtáblára kerülé-
sért vívott párharcban. A FC Vaslui 
és a Bukaresti Steaua hazai pályán 
kezd a cseh Sparta Prága, illetve 
a bolgár CSZKA Szófia ellen, míg a 
Medgyes a Bécsi Austria, a Dinamo 
az urkán Vorskla Poltava és a Rapid 
a lengyel Slask Wroclaw otthoná-
ban lép pályára.

A romániai csapatok műsora: 
FC Vaslui – Sparta Prága (19, Digi 
Sport 2), Bécsi Austria – Medgyesi 
Gaz Metan (20, 10 TV), Vorskla 
Poltava – Bukaresti Dinamo (20, 
Digi Sport 1), Bukaresti Steaua – 
CSZKA Szófia (20.30, PRO TV), 
Slask Wroclaw – Bukaresti Rapid 
(21, TVR1).

Sokat hozott a kolozsvári gárda konyhájára a Bajnokok Ligájában való szereplés

Sokat nyertek, szinte semmit nem költöttek

A Kolozsvári CFR a 2010–2011-es idényben a Bajnokok Ligájából 
származó 18,4 millió eurós bevétel mellett még további eurómilliókat 
zsebelt be. Négy játékost adtak el a télen: Deakot (3 millió euró), 
Bjelanovicsot (700 ezer euró), Traorét (4 millió euró) és Culiót (2 
millió euró). Továbbá 3 millió eurót kaptak a román első liga televízi-
ós közvetítési jogokból, illetve ismeretlen összeget a jegybevételekből. 
Érdekes viszont, hogy a CFR játékosvételre semmit nem költött közel 
másfél éve, hiszen minden játékos ingyen érkezett a Gépész utcába. 
Kivételt képez Sougou és Weldon esete, akikért egyes információk 
szerint 300 ezer, illetve 200 ezer eurót fizettek vagy kell fizessenek.

Többhetes huzavona után eldőlt, 
hogy mégsem indul a román lab-
darúgó-bajnokság harmadik li-
gájában az FC Székelyudvarhely 
együttese, sőt még a megyeiben 
sem. Egyelőre csak ifjúsági csa-
patokkal lesznek képviselve a 
megyei bajnokságban.

Miután a 2010–2011-es 
labdarúgóidényben az FC 
Szé kelyudvarhely lab da-

rúgó-együttese nem tudott bent-
maradni a harmadik liga 6-os cso-
portjában, ahol az utolsó helyen 
zárt, kétséges volt a klub további 
sorsa. Ennek ellenére a klub lead-
ta a csapat nevezését a harmadik 
ligába – számítva a szokásos meg-
üresedő helyekre. A Román Lab-
darúgó-szövetség pedig be is írta 
az FC Székelyudvarhely együttesét 
a harmadik liga 1-es, moldvai cso-
portjába. A moldvai csoportba való 
besorolás még nagyobb költségek-
kel járt volna, hiszen a távolságok 
igen nagyok lettek volna.

Berkeczi Attila, a klub elnöke 
lapunk érdeklődésére elmondta: 
„Több oka is van annak, hogy az 
FC Székelyudvarhely nem indul 
sem a harmadik ligában, sem a 
megyei bajnokságban. Elsősorban 
pénzügyi vonzata van a történet-
nek, hiszen a hosszú kiszállások 
nagyon sokba kerültek volna. Eh-
hez nem tudtunk elegendő támo-
gatót összeszedni, hogy biztonság-
ban el tudjunk indulni a harmadik 
ligában. További problémát jelen-
tett, hogy a tavalyi játékosállo-
mány szétszéledt, akik meg marad-
tak, túl fiatalok, vagy nem tudtak 
megegyezni a folytatást illetően. 
Így röviden és tömören elmond-
va, sem az anyagi helyzetünk, sem 
pedig a játékosállományunk nem 
engedte meg, hogy részt vegyünk 
a harmadik ligában”.

A SZFC elnöke továbbá kifej-
tette, hogy az utánpótlás-neve-
lésre fogják fektetni a hangsúlyt. 
A megyei bajnokságban minden 
korosztályba neveztek csapatot, 
van amely korosztályba többet 
is. Érdekesség viszont, hogy az 
országos utánpótlás-bajnokság-
ba az FC Székelyudvarhely a kö-
vetkező idényben sem nevezett 
csapatot, csakúgy mint a múlt 
szezonban. Ez pedig az jelenti, 

hogy Székelyudvarhely már két 
évet hagy ki az utánpótlás-baj-
nokságból.

Kevés csapat a megyeiben
A Hargita Megyei Labdarúgó 

Egyesület (HMLE) közzétette a 
különböző megyei ifjúsági bajnok-
ságok csoportjait. Ebből kitűnik, 
hogy a tavalyhoz képest igencsak 
megapadt a benevezettek száma, 
hiszen van olyan korcsoport, ahol 
mindössze csak 4 csapat fog részt 
venni a bajnokságban. A benevezet-
tek csökkenése leginkább a kisebb 
korosztályokra érvényes. A megyei 
ifjúsági bajnokságok majd az iskola-
kezdés után rajtolnak el szeptember 
17-én.

Megyei bajnokság korosztályai és 
a benevezett csapatok:

Junior A1 (1993-ban születet-
tek): Gyergyószentmiklósi Jövő, 
Csíkszépvízi MŰ, Maroshévízi 
Salamási Tudomány, Csíksze-
redai Sportiskola I. és II., FC 
Székelyudvarhely, Lövéte.

Junior C (1997-ben születet-
tek): Gyergyószentmiklósi Jövő, 
Balánbányai Bányász, Csíkszere-
dai Sportiskola, Székelykeresztúri 
Egyesülés, Csíkszeredai VSK I. és 
II., Homoródalmási Homoród, FC 
Székelyudvarhely.

Junior D (1999-ben születettek): 
Székelyudvarhelyi Roseal, Szentegy-
házi Vasas (lányok), Székelyudvarhelyi 
Sportiskola, Csíkszeredai Sportiskola 
I. és II., Maroshévízi Salamási Tudo-
mány, Székelykeresztúri Egyesülés, 
FC Székelyudvarhely, Csíkcsicsói 
KSE, Csíkszeredai VSK.

Gheorghe Hagi-kupa (2000-ben 
születettek): Gyergyószentmiklósi 
Jö vő, Csíkszeredai Sportiskola, Gyi-
mes felsőloki SE, Szentegyházi Vasas 
(lányok), Szentegyházi Vasas, Csíksze-
redai VSK, FC Székelyudvarhely, 
Csík szentmihályi Törekvés.

Junior E (2001-ben születet-
tek): Csíkszeredai VSK I. és II., 
Gyergyószentmiklósi Elite, Parajdi 
SE, FC Székelyudvarhely I. és II.

 Junior F (2002-ben születet-
tek): VSK Csíkszereda, Szentegy-
házi Vasas, Balánbányai Bányász, 
Székelykeresztúri Egyesülés.

Junior G (2003-ban születet-
tek): FC Székelyudvarhely I., II. 
és III., VSK Csíkszereda I. és II., 
Székelykeresztúri Egyesülés.

AnyAgi gondoK Az SzFC-néL

Nem lesz harmadik ligás 
csapata Udvarhelynek


