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Izgalmasan alakult a futsal-
bajnokság alapszakasza és 
rájátszása is. A pontvadászat 

őszi rajtjánál négy csapat pályá-
zott a bajnoki cím megszerzésére: 
a Dévai Autobergamo, a Temes-
vári Informatica, a Futsal Klub 
Székelyudvarhely és a Galaci 
United. Az alapszakasz során 
ezek az együttesek körbeverték 
egymást. A téli szünetben beke-
ményített az újonc Csíkszeredai 
Imperial Wet, és ő is bejelentke-
zett a végső győzelemre. Túl ké-
sőn eszméltek a Hargita megyei-
ek, és nem jutottak be a rájátszás-
ba, amelyet idéntől átalakult rend-
szerben bonyolítottak le. Míg ko-
rábban az alapszakasz első nyolc 
helyén végző csapat folytathatta a 

küzdelmet a bajnoki címért (egye-
nes kieséses rendszerben), idén 
csak a hat legjobb. 

Az alapszakasz első hat 
helyén végzett együttes:  1. 
Déva 48 pont, 2. Galac 46, 3. Te-
mesvár 39, 4. Udvarhely 35, 5. 
Dunărea Călărași 27, 6. Jászvá-
sári Poli CSM 24.

Temesvár vagy Galac?

A felsőházba kerülteket két cso-
portba sorolták. Az egyikben a 
címvédő Déva, a Temesvár és a 
Jászvásár harcolt az első helyért. 
A végső sorrend így alakult:  
1. Temesvár 13 pont, 2. Déva 9, 3. 
Jászvásár 0. A második csoport-
ban számos szoros mérkőzést kö-

vetően végül a Duna-parti együt-
tes végzett az élen, így a Galac ju-
tott a döntőbe.

A fináléban az egyik fél három 
győzelméig tart a párharc. Az első 
két meccset a Galac otthonában 
rendezték, a harmadikat Temes-
váron játsszák le. Ha szükséges, 
akkor a negyediket is a Béga-
partján, és amennyiben nem tud-
nak dűlőre jutni, akkor a mindent 
eldöntő ötödik meccsnek ismét a 
galaciak adnak otthont.

A címvédő Autobergamo célki-
tűzése az volt, hogy ismét a döntő-
be kerüljön. Rögtön a Temesváron 
elszenvedett vereség után a klub 

elnöke, Dorin Popa közleményben 
tudatta, a játékosok többsége el-
hagyja a csapatot, már a kisdön-
tőben is az U19-es keretükre épí-
tik együttesüket, úgy állnak ki a 
Székelyudvarhely ellen. Erede-
tileg a versenykiírás szerint oda-
vissza vágós párharcban kellett 
volna dönteniük a bronzéremről, 
de a két fél megegyezett, hogy egy 
találkozót játszanak: május 17-én, 
csütörtökön Udvarhelyen csap-
nak össze.

Mi lesz jövőre?

A következő idényben átrende-
ződnek az erőviszonyok. Több 
csapat is fel akarja frissíteni ke-
retét. Így többek közt a dévai-
ak is, akiknél arra a román vá-
logatottra épül a csapat, amely 
tíz évvel ezelőtt szerveződött: a 
Matei-fivérek, Florin Ignat, Mimi 
Stoica és Csoma Alpár. De a két 
Hargita megyei csapatnál is válto-
zásokra lehet számítani.

Csíkszeredában nemcsak a 
bajnokság második felére erősí-
tenek, hanem már a kezdetek-
től egy ütőképes kerettel vágnak 
neki a pontvadászatnak. Godra 
Zsolt, a Székelyudvarhely elnöke 
is úgy nyilatkozott, hogy a döntő-
bejutáshoz mindenképp erősíte-
niük kell, de arra még ő sem tu-
dott választ adni, hogy kik lehet-
nek az érkezők. 

Annak függvényében változik a 
Temesvári Informatica és a Galaci 
United kerete is, hogy melyikük 
emeli magasba a bajnoki trófeát. 
Ezzel a címmel ugyanis indulhat-
nak majd az európai porondon is, 
az UEFA Futsal Cupban (a terem-
focisok Bajnokok Ligája). Ahhoz, 
hogy a sorozatban legalább a leg-
jobb 16 közé bekerüljenek, komoly 
játékosállománnyal kell rendel-
kezniük. Az idei bajnokság elég iz-
galmasan alakult, remélhetőleg jö-
vőre sem lesz hiány az izgalomból.

PÁL GÁBOR

Temesvár és Galac csapata küzd meg a teremlabdarúgó-bajnokság döntőjében

Futsal: új országos bajnokot avatnak
Két kiélezett ütközettel ért véget a román teremlabdarúgó-bajnokság rá-

játszása. A címvédő Déva alulmaradt a Temesvár vendégeként, a Székely-

udvarhely pedig hazai pályán osztozkodott a pontokon a Galac csapatával. 

Mindkét csapatnak csak a győzelem jöhetett volna szóba a döntőbe kerülé-

sért, így a két korábbi bajnok csak a bronzért játszhat tovább.
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A Győr történelmet írt, hiszen ne-
gyedszer nyerte meg a legrango-
sabb európai kupát, a Bajnokok Li-
gáját – ezt mindenki tudja. De hogy 
miért és hogyan, azt talán keve-
sebben. Nyilván fel lehet lapozni 
a könyveket vagy megnézni a vi-
lághálón megjelent eredménye-
ket és statisztikákat. De a dolog 

nyitja szerintem nem az adatok-
ban rejlik. Azaz nem csak azok-
ban. Hanem sokkal inkább a hoz-
záállásban, a kiszámíthatóság-
ban, az egységben, a küzdeni aka-
rásban, a folyamatos építkezésben, 
a stabilitásban és még sok minden 
másban.

A budapesti Final Fourban a kon-
tinens négy legjobb csapata talál-
kozott. Közülük három az elmúlt 
években szinte minden alkalom-
mal ott volt a legjobb négy között. 
Az biztos, hogy a kvartett mind 
a négy együttese (talán az orosz 
Rostov Don kevésbé) idegenlégi-
ósok sorát vonultatja fel. A külföl-
di sztárok azért szerződnek a ke-
let-európai klubokhoz, hogy sok 
pénzt keressenek. De talán még-
is van egy-két olyan összetevője a 

BL-győzelemnek, amely nem min-
den csapat esetében adott.

Az egyik a hagyomány: Győrön 
kívül a másik három város kézi-
labdacsapatának nincsenek év-
tizedekre visszamenő hagyomá-
nyai. Pédául a Vardar Szkopje utol-
só alkalommal volt jelen a Final 
Fourban, a tulajdonos visszavonu-
lását követően valószínűleg szét-
esik a csapat. A kiszámíthatóság 
sem elhanyagolható: míg Győrben 
a támogatónak köszönhetően fo-
lyamatosan építkeznek, addig Bu-
karestben mindig csak a követke-
ző évre terveznek: újabb játékosok, 
újabb edző. „Nincs folyamatosság, 
nincs kiszámíthatóság, minden-
ki egyénieskedik” – nyilatkozta a 
Final Fourt követően a románok 
sztárja, Cristina Neagu is.

És még valami, ami nagyon lé-
nyeges. Lehet, hogy Győrbe is 
„zsoldosok” érkeznek, akik a 
pénzt és a kiemelkedő eredmé-
nyek elérését látják maguk előtt, 
de a közönségnek, a vezetőség-
nek, a helyi miliőnek köszönhető-
en olyan csapategység alakul ki, 
amit a többi klubnál nehezen le-
het érzékelni, kézzel fogni. Győr-
ben viszont igen.

A keretét tekintve – főleg mi-
után a sérült Tomori, Mörk és 
Knedliková nem játszhatott a hét 
végén – az ETO az egyik leggyen-
gébb volt a Final Fourba jutottak 
közül. Mégis első lett. Mert a já-
tékosok képesek voltak küzdeni 
egymásért, a csapatért, a közön-
ségért, nem csak magukért. Ami-
kor vasárnap a döntő előtt a játé-

kosok felálltak a pályára, szinte 
már láttam, hogy itt csak egy csa-
pat nyerhet: amíg a makedón klub 
játékosai a BL-himnusz alatt egy 
helyben idegesen toporogtak, ad-
dig a győri lányok egymásba ka-
paszkodva mosolyogtak és biztat-
ták egymást.

Ambros Martín BL-címvédéssel 
búcsúzik az ETO-tól – hat év után. 
Jövőre a Győrnél is nagy változá-
sok lesznek, több játékos távozik, 
újak jönnek. Hosszú idő után a ve-
zetőség döntését követően újra ma-
gyar edzője lesz a Rába-partiak-
nak a jelenlegi másodedző, Danyi 
Gábor személyében. Már most kí-
váncsian várhatjuk, hogy a sok vál-
tozás következtében jövőre milyen 
eredményekre lesznek képesek 
Görbicz Anitáék.

Egymásért küzdve: győri címvédés
Csata a döntőbe jutásért. Udvarhelyen ikszelt a tavalyi döntős United, így a galaciak idén is bejutottak a fináléba

Tíz év után vissza a 2. Ligába

A Sepsiszentgyörgyi Sepsi Futsal követi megyei riválisát, és a követke-
ző szezont a 2. Ligában kezdi – egy évvel ezelőtt a Kézdivásárhelyi KSE 
is kiesett az élvonalból. Kovászna megyének tíz év után nem lesz csapa-
ta a teremlabdarúgó-bajnokság élvonalában. A sepsiszentgyörgyi együt-
tes (akkor még Spicom névvel indult) épp 2008-ban jutott fel az élvo-
nalba. A tíz bajnoki idényük alatt a szentgyörgyiek két ezüstérmet sze-
reztek: 2012-ben és 2013-ban felállhattak a dobogó második fokára. Épp 
az a Marosvásárhelyi City’Us győzte le mindkét alkalommal a döntőben, 
amely idén búcsúztatta az élvonalból. A hatszoros bajnok City’Us rendkí-
vül rossz anyagi helyzetbe került, így csak saját nevelésű fiatal játékosa-
it tudta alkalmazni. Bár az alapszakaszban gyűjtögetett néhány pontot, 
adósságai miatt meg is büntették, így sereghajtóként zárta az alapsza-
kaszt. Az alsóházi rájátszásban a biztos kiesés ellen küzdő Sepsi Futsal 
és City’Us az utolsó párharc során nagy csatát vívott egymással: előbb 
hazai pályán előnybe kerültek a vásárhelyiek, majd a szentgyörgyiek ott-
hon egyenlítettek. Az egyik fél két győzelméig tartó párharc utolsó mecs-
csét is a Kovászna megyeiek otthonában rendezték, amit végül a Maros-
partiak nyertek meg. A Kacsó Endre által irányított City’Us még bennma-
radhat, de osztályozót kell játszania a második vonal ezüstérmesével, a 
Luceafărul Buzăuval. Az viszont biztos, hogy a Sepsi Futsal helyét a Ko-
lozsvári Clujana veszi át az élvonalban. A kincses városiak tavaly estek ki 
az élvonalból, de a másodosztályos bajnokságot simán nyerték.
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