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Fiatal, kevésbé tapasztalt 
játékosokkal utazott el az 
SZFC szerdán délután Zá-

gonba, ahol a 4. ligás Papolci 
FC (Kovászna megye) fogadta. 
Az udvarhelyi csapat labdarú-
gói közül többen is várnak já-
tékengedélyükre, illetve zöld 
kártyájukra, például Modra Le-
hel és Ribarics Roland is ezért 
nem tudott pályára lépni.

Ennek ellenére jól kezdtek a 
vendégek, az első percekben 
magukhoz ragadták az irányí-
tást, és rögtön az elején két 
nagy helyzetet is kidolgoztak, 
azonban hiába kapott jó passzt 
középen Csifó István, lövése a 
kapu mellett suhant el, majd 
nem sokkal később fölé bombá-
zott. A papolciak is érzékeltet-
ték, hogy nem adják könnyen a 
bőrüket, két lehetőségüket ők 
is elpuskázták.

Egyre bátrabban kezdtek ját-
szani a hazaiak, aminek a 14. 
percben meg is lett az eredmé-
nye, megszerezték a vezetést 
(1–0). Négy perccel később vi-
szont a papolciak saját tizen-
hatosukon belül buktatták az 
udvarhelyiek középpályását, a 
helyesen megítélt büntetőt Csí-
ki Dénes értékesítette (1–1).

Az egyenlítést követően is-
mét az udvarhelyi együttes 
uralta a játékot. A 23. percben 
egy Czimbalmos–Csifó összjá-
tékot láthattak a nézők, utóbbi 

viszont rosszul találta el a lab-
dát, ami az oldalhálón pattant. 
Kicsivel később Csíki végezhe-
tett el egy szabadrúgást, ami 
nem sokkal ment mellé. A 29. 
percben Schram ívelt szépen 
középre, és Csifó kiválóan ér-
kezett, de fejese ismét elkerül-
te a hálót. A 39. minutumban 
egy óriási helyzetet hagytak ki 
a vendégek: Balázsi passzolt 
nagyon jól Tankó elé, akinek 
lövése a kapufa sarkáról kipat-
tant, és Csifó közelről a hálóőr 
kezébe rúgta a labdát.

Megbosszulta magát a sok 
kihagyott lehetőség, és szü-
net előtt az udvarhelyi véde-
lem kétszer is nagyot hibázott. 
Mindkettőt büntette az ellen-

fél. Előbb egy szögletet köve-
tően maradt üresen a papolci 
csatár, és ismét megszerezte a 
vezetést (2–1), majd a középpá-
lyán labdát veszített az SZFC, 
a gyorsan előrepasszolt játék-
szert pedig a háromszékiek tá-
madója a tizenhatoson kívülről 
lőtte a hálóba (3–1).

Térfélcsere után egy kis-
sé lelassult a tempó. Az el-
ső helyzetet Czimbalmos neve 
mellé lehetett írni, a hazaiak 
kapusa nagy bravúrral men-
tette szögletre távoli bombá-
ját. A 73. percben érett góllá 
a sok támadás, egy gyönyörű 
összjáték végén Csifó indítot-
ta Czimbalmost, aki öt méter-
ről kíméletlenül a hálóba lőtt 

(3–2). Akár egyenlíthetett vol-
na az udvarhelyi csapat, de Ba-
lázsi túl hosszan tette maga elé 
a Szabótól kapott labdát, így a 
kapus elcsípte a játékszert. Az 
utolsó percekben beszorítot-
ta ellenfelét az SZFC, de nem 
járt sikerrel, sőt a hosszabbí-
tásban még egy gólt kapott, és 
ezzel kiesett a Román Kupá-
ból. A vendégeknél kiemelendő 
Schram Péter játéka, és elő-
ször lépett pályára a fiatal Do-
bai Norbert.

Legközelebb szombaton 
10.30-tól játszik az SZFC, fel-
készülési meccsen a 3. Ligába 
frissen feljutott Kézdivásárhe-
lyi KSE-t fogadja a sétatéri sta-
dionban.

Mint arról korábban már ír-
tunk, a Székelykeresztúri Egye-
sülés játék nélkül jutott tovább a 
második körbe, ugyanis ellen-
fele, a Marosvásárhelyi Juvenes 
nem vállalta a párharcot.

Labdarúgás, Román Kupa, 
1. kör: Papolci FC–Székely-
udvarhelyi FC 4–2 (3–1), az 
udvarhelyiek gólszerzői: Csíki 
(18., büntetőből), Czimbalmos 
(73.). SZFC: Sebestyén Attila 
– Csíki Dénes, Claudiu Gâlea, 
Szabó Géza, Pálfi Richárd (Do-
bai Norbert, 63.), Péter Mózes, 
Schram Péter (Demény Norbert, 
88.), Tankó Előd, Balázsi Attila, 
Csifó István, Czimbalmos Za-
lán.

PÁL GÁBOR

A fiatalok nem bírtak a papolciakkal

Gyors búcsú a kupasorozattól

Az udvarhelyiektől több játékosnak is ki kellett hagynia a találkozót. Sérülések, zöld kártya és játékengedélyek miatt hiányos a keret

Két góllal maradt alul 

Papolc vendégeként a 

Székelyudvarhelyi FC, 

így már az első kör-

ben kiesett a Román 

Kupából.

ARCHÍV FELVÉTEL: BARABÁS ÁKOS

Addig nyújtózkodj, ameddig a takaród 
ér – leegyszerűsítve ezt jelenti az Euró-
pai Labdarúgó-szövetség (UEFA) által 
korábban bevezetett pénzügyi fair play, 
amely arra kötelezi a klubokat, hogy sport-
ból származó bevételeiknél ne költsenek 
jelentősen többet. Ennek megszegését a 
testület bünteti, és erre az elvre hivatkoz-
va a spanyol liga még mindig nem fogadta 
el a PSG által a Barcelonának Neymar 
átigazolásáért kifizetett 222 millió eurót, 
és feljelentést helyezett kilátásba a francia 
klub ellen.

A rekordösszeg valóban horribilis, még 
akkor is, ha a tavaly – a Forbes magazin 
szerint – 521 millió eurós bevételt és 83 
milliós profitot jegyzett párizsiak a szerző-
dés aláírása utáni első napon már egymil-
lió eurót zsebeltek be a brazil válogatott 
focista pólóinak értékesítésével. Ehhez a 
kiadáshoz társul a játékosnak szánt évi 
mintegy 60 millió eurós fizetés, meg per-
sze az adó, amire a francia kormány feni 
a fogát – és ekkor még csak ezzel az egy 
futballistával járó költségekről beszéltünk, 
nem a teljes, Bajnokok Ligája-győzelemre 
„összetoborzott” csapatról. A PSG pedig 
csak egy azon élcsapatok közül, amelyek 
felsrófolják az árakat, mert például az AC 
Milan keretének értéke is sokszor több 
volt, mint az Európa Liga-selejtezőben le-
győzött ellenfeléé, a Craiováé. 

Az ilyen összehasonlítgatás pedig szinte 
már komikus, hiszen a hazai 1. Ligában 

szereplő tizennégy klub becsült költségve-
tése összeadva is csak töredéke Neymar 
kivásárlási árának. Abból stadionokat 
lehetne itthon építeni: nagyjából tizennyol-
cat az Aradon 12 millióból épülő, 12 700 
férőhelyes arénából, majdnem ötöt a 45 
millió euróból kivitelezett, 30 200 férőhe-
lyes Kolozsvár Arénából, de még az igen 
költséges, bukaresti Naţional Arénára is 
futná belőle.

És akkor itt búcsút is inthetünk a pénz-
ügyi fair playből származó sportszerűség-
nek, mert ahogyan annak idején Puskás 
Öcsi megmondta: „kis pénz, kis foci, nagy 
pénz, nagy foci”. Az európai porondon 
ugyanabban a sorozatban indulnak, de 
még vakon sem lehetne egyenlő esélye-
ket adni egy hazai együttesnek és egy 
európai élvonalból érkező sztárcsapatnak. 
Meglepetések persze történhetnek, de az 
aktuális árak mellett, a pénzügyi fair play 
szabályait betartva a hazai labdarúgás az 
elkövetkező évtizedekben biztosan nem 
engedhet meg magának olyan sztárjáté-
kost – ha csak nem nevel ki egyet –, aki 
megtölti a stadionokat, bevonzza a szpon-
zorokat, és a feledhető középszerűségből 
kilendítő eredményekkel kecsegteti csapa-
tát. Mert rég volt már az, amikor a Steaua 
BEK-et nyert, de már az is csak történe-
lem, amikor 2006-ban a Steaua a Rapid 
ellen játszott UEFA Kupa-negyeddöntőt – 
most csak nyújtózkodunk, de a takaró alól 
azonnal kilóg egy lábujj.

Pénz, foci, egyenlőtlen esélyek

IDŐ
KÉ
RÉ
S

VÁSÁRHELYI-
NYEMEC RÉKA

Meccsdömping a sportcsarnokban

Idén sem marad el a Székelyudvarhely Kupa, péntektől vasár-
napig a házigazdán kívül három csapat küzd meg az elsőségért: 
a Konstancai Dél-Dobrudzsa KC, a CSM Focșani és a Bukaresti 
Steaua. A tesztmeccsekre a belépés díjtalan. A klub ugyanakkor 
felhívja a szurkolók figyelmét, hogy a torna alatt megvásárolha-
tó a soron következő idényre szóló bérlet. Emellett a belépőket 
kedden, szerdán és csütörtökön 16–19 óra között lehet besze-
rezni a városi sportcsarnok jegypénztáránál. A Székelyudvarhely 
Kupa menetrendje: augusztus 11-én, pénteken 18 órától Steaua–
Focșani, 20 órától Székelyudvarhelyi KC–Konstanca; szombaton 
18 órától SZKC–Focșani, 20 órától Konstanca–Steaua; vasárnap 
10.30-tól Focșani–Konstanca, 12.30-tól SZKC–Steaua.

Új öltözőt kapott az SZKC

Felújították a városi sportcsarnokban a Székelyudvarhelyi KC öl-
tözőjét, a keddi barátságos meccs előtt (az SZKC 33–29-re verte 
a Fogarasi VSK-t) már a megújult környezetben készülhettek a 
kézilabdázók. A klub honlapjának beszámolója szerint korábban 
nem tájékoztatták a játékosokat a változásról, így az meglepetés-
ként érte őket.

Aranyéremmel vonulna vissza

Maradt még esélye a nyolcszoros olimpiai bajnok jamaicai Usain 
Boltnak, hogy aranyéremmel vonuljon vissza, miután óriási küzde-
lemben csak bronzérmet szerzett a 100 méteres síkfutás döntő-
jében a londoni atlétikai világbajnokságon, a két amerikai, Justin 
Gatlin (aki az előző vb-n és a tavalyi olimpián is második volt Bolt 
mögött) és Christian Coleman mögött. A londoni volt a jamai-
cai világsztár első veresége világbajnoki vagy olimpiai döntőben, 
szombaton pedig befejezi versenysportolói pályafutását, amikor a 
4x100 méteres síkfutásban a jamaicai váltóval még megnyerheti 
az aranyérmet.




