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A hősiesen küzdő Sepsi OSK a piros lap ellenére gólokat lőtt és nyert a Temesvári Poli ellen

Hátrányban is előnyt kovácsoltak
Örökös eltiltás 
a vb-játékvezetőnek
A szaúdi szövetség (SAFF) örök-
re eltiltotta a labdarúgástól Fahad 
al-Mirdaszi játékvezetőt, aki a jú-
nius 14-én kezdődő oroszorszá-
gi világbajnokság egyik kijelölt bí-
rója volt. Al-Mirdaszi bevallotta, 
hogy a szaúdi Király Kupa döntő-
je előtt az al-Ittihad egyik illetéke-
sének felajánlotta telefonüzenet-
ben, hogy ha pénzt kap, ítéleteivel 
segíteni fogja az együttest. A klub-
vezető az esetet azonnal jelentette 
az SAFF-nek, amely kezdeményez-
te a 32 éves játékvezető örökös el-
tiltását, egyben jelezte a nemzet-
közi szövetségnek (FIFA), hogy tö-
röljék őt a világbajnokságon közre-
működő bírók listájáról. A 2011 óta 
FIFA-játékvezetőként tevékenyke-
dő Al-Mirdaszi – aki közreműködött 
a tavalyi Konföderációs Kupán és 
a 2016-os riói olimpián – jelenleg 
rendőrségi őrizetben van.

Maradona klubelnök 
lesz Bresztben
A fehérorosz élvonalbeli Dinamo 
Breszt elnöke lesz az argentinok 
exfutballsztárja, Diego Maradona. 
Az 57 éves, játékosként 1986-ban 
világbajnok szakember kedden je-
lentette be, hogy felkérték a poszt-
ra. A szerződéséről feltöltött egy 
képet az Instagramra, kommentár-
ként pedig odaírta, hogy köszöni 
a bizalmat és hogy hisznek benne. 
A munkát a nyári oroszországi vi-
lágbajnokság után kezdi el, s három 
évre kötelezte el magát. Maradonát 
szűk három hete menesztették az 
egyesült arab emírségekbeli al-
Fujairah labdarúgócsapatának ve-
zetőedzői posztjáról.

„Nagyszerű szurkolóink büsz-
kék lehetnek a Sepsi OSK-
ra, hiszen több mint egy fél-

időt emberhátrányban kellett játsza-
nunk, és így is sikerült három gólt 
szereznünk olyan ellenfélel szem-
ben, amelynek néhány játékosa több 
száz meccsen lépett már pályára 
az élvonalban” – nyilatkozta Eugen 
Neagoe, Sepsiszentgyörgy élvonalbe-
li labdarúgócsapatának vezetőedző-
je, miután hősiesen küzdő tanítvá-
nyai kedden 3-0-ra legyőzték a ven-
dég Temesvári Polit a Liga 1 alsóházi 
küzdelmeinek 10. fordulójában. A tré-
ner joggal méltatta játékosai teljesít-
ményét, hiszen a már az első félidő-
ben emberhátrányba kerülő három-
székiek nagyot harcolva szerezték 
meg a három pontot, amivel megerő-
sítették pozíciójukat az alsóház rang-
sorának harmadik helyén.

Az eddig megszokottól eltérően ke-
vesebben voltak kíváncsiak a helyszí-
nen az OSK játékára, de a Székely Lé-
gió így is gondoskodott a mérkőzés 
remek hangulatáról. A piros-fehérek 
pedig hamar magukhoz ragadták a 
kezdeményezést, és a 8. percben kö-
zel is álltak a gólszerzéshez, amikor 
Fülöp beadására Ghinga érkezett, de 
fejese kapu mellé ment. A félidő fe-
létől a Béga-partiak átvették a játék 
irányítását, és előbb a 23. percben 
Raț távoli lövésénél Niczulynak kel-
lett résen lennie, majd néhány perc-
cel később Drăghici fejelhetett közel-
ről, de nem talált célt. Ekkor felesz-
méltek a hazaiak is, és a 31. percben 
óriási gólszerzési lehetőséget hagy-
tak ki: egy kapu előtti kavarodásnál 
a labda Hamed elé pattant, aki át is 
emelte a hálóőrön, de Șeroni a gólvo-
nalról menteni tudott.

A 36. percben mindenkiben meg-
hűlt a vér, amikor Kuku és Haruț csú-
nyán összefejelt. Az eszméletét vesz-
tő temesvári játékost szirénázó men-
tőautó vitte le a pályáról, az OSK csa-
tárát pedig kiállította a játékveze-
tő. Később érkezett a hír, hogy Haruț 
magához tért, és nem szenvedett ma-
radandó sérüléseket. Az ápolás mi-
att meghosszabbított első játékrész 
utolsó perceiben előbb Roman élet-
erős lövését védte Niczuly, majd a lét-
számban megfogyatkozott piros-fe-
hérek emberhátrányuk ellenére meg-

szerezték a vezető találatot: a kaputól 
mintegy 18 méterre jutottak szabad-
rúgáshoz, Fülöp pedig mesterien csa-
vart a sorfal fölött Straton kapujának 
jobb felső sarkába.

A szünet után a háromszékiek be-
szorultak saját térfelükre, azonban 
remekül védekeztek, és rendre ha-
tástalanították a vendégeik táma-
dásait. Teltek a percek, a temesvá-
riak képtelenek voltak veszélyes tá-
madásokat felépíteni. Az utolsó tíz 
perc azonban eseménydúsan ala-
kult. A 80. percben Dalmau ívelt hosz-
szan Fülöp elé, aki a tizenhatoson be-
lül lekezelte a labdát, egy csellel be-
csapta Șeronit, majd jobb külsővel ki-
lőtte a hosszú sarkot. Három perccel 
később Hamed iramodott meg a ven-
dégek kapuja felé, Cânu viszont buk-
tatta, amiért megkapta a második 
sárga lapját, és máris indulhatott zu-
hanyozni. A megítélt szabadrúgást 
Tandia végezte el, lövése megpat-
tant a sorfalban álló Roman hátán, a 
labda pedig a meglepett Straton mel-
lett a kapu bal alsó sarkába vágódott. 
A hosszú ideig emberhátrányban ját-
szó piros-fehérek hősiesen küzdöt-
tek, amihez egy kis szerencse is tár-

sult, így megérdemelten gyűjtötték be 
a három pontot, és továbbra is az al-
sóház rangsorának harmadik helyén 
állnak, miközben hétpontosra növel-
ték előnyüket a már a kiesést jelen-
tő hetedik helyen álló temesváriak-
kal szemben.

„Ahogy már mondtam, nagyszerű 
szurkolóink vannak, akik eddig min-
den egyes alkalommal mellettünk 
álltak, és nagy segítségünkre vol-
tak. A fiúk megérdemlik a dicséretet 
mindazért, amit eddig megvalósítot-
tak. Én is büszke vagyok arra, hogy 

ilyen játékosaim vannak, ugyanis ma 
este felülmúlták önmagukat, szin-
te tökéletes játékot mutattak – érté-
kelt Neagoe. – Még van négy mér-
kőzésünk, amelyeken a legnagyobb 
odafigyeléssel és megfelelő komoly-
sággal kell játszanunk, mert szeret-
ném, ha ezek közül egyet sem veszí-
tenénk el.” A Sepsi OSK játékosainak 
nem maradt sok idejük a pihenésre, 
hiszen pénteken 18 órától újabb mér-
kőzés vár rájuk: szintén hazai pá-
lyán fogadják a sereghajtó Bukaresti 
Juventus együttesét, amely a hétközi 
fordulóban, szintén kedden 2-0-ra ki-
kapott a vendég Dinamótól.

Sánta Imre

A Sepsi OSK már az első félidőben emberhátrányba került a vendég Temesvári Polival 

szemben, ám a háromszéki focicsapat így is eredményes volt, és végül 3-0-ra nyert.

A Román Rögbiszövetség (FRR) 
nem hagyja annyiban, hogy a nem-
zetközi sportági szervezet kizár-
ta a válogatottat a 2019-es világ-
bajnokságról: az FRR megfelleb-
bezi a fegyelmi bizottság döntését. 
A nemzetközi szövetség kedden kö-
zölte, hogy a román nemzeti csa-
pat nem vehet részt a jövő évi, Ja-
pánban rendezendő tornán, ugyan-
is a selejtezőkben jogtalanul sze-
repeltetett egy külföldi születé-
sű játékost. A Tölgyekhez hasonló-
an a csoportriválisok közül Belgiu-
mot és Spanyolországot is hason-
ló okok miatt kizárták a vb-ről, így 
Oroszország csatlakozik az egye-
nes ágon kijutókhoz, míg Németor-
szág az európai pótselejtezőkben 
Portugáliával mérkőzhet meg a vb-
részvételért.

A nemzetközi szövetség tájékoz-
tatása szerint a román válogatott-

ban összesen nyolc mérkőzésen 
lépett pályára jogtalanul a tongai 
születésű Sione Faka’osilea, a ta-
lálkozókból hat vb-selejtező volt. 
A fegyelmi bizottság minden egyes 
szabálytalan szerepeltetésért 5-5 
pont levonásával sújtotta Románi-
át, illetve 100 ezer fontos pénzbír-
ságot is kiszabott, amelynek be-
hajtását öt évre felfüggesztette. 
Egyébként Spanyolország – amely 
Ororszországgal közösen nyújtott 
be panaszt Sione Faka’osilea játék-
jogát firtatva – két rögbis jogtalan 
szerepeltetése miatt kapott hason-
ló büntetést, míg Belgium 5 játékos 
esetében járt el szabálytalanul.

A Román Rögbiszövetség a fel-
lebbezést bejelentő közleményé-
ben kifejti, hosszas folyamat so-
rán próbálták tisztázni a tongai 
sportoló játékjogát, minden elő-
írást betartva, és a bizonyítékokat 

a fegyelmi bizottságnak is bemu-
tatták. Az FRR vezetői igazságta-
lannak tartják, hogy mindezek is-
meretében a nemzetközi szövet-
ség nem méltányolta „jóhiszemű-
ségüket”, és ugyanolyan súlyos 
büntetést mért rájuk, mint „azok-
ra, akik szándékosan vagy nemtö-
rődömségük miatt” vétettek a sza-
bályok ellen, illetve nemcsak egy, 
hanem több rögbist szerepeltettek 
jogtalanul a selejtezőkben. Az Alin 
Petrache vezette román szakszö-
vetség szerint a nemzetközi sza-
bályzat értelmében csupán pénz-
büntetést kellett volna kapniuk, 
ugyanis hiányoznak azok a súlyos-
bító körülmények, amelyek pontle-
vonást eredményezhetnek. Az FRR 
ezekre az érvekre alapozva felleb-
bezte meg a kizárással járó dön-
tést, hangsúlyozva, hogy a román 
rögbi – amely mind a nyolc korábbi 

vb-n képviseltette magát – nem ezt 
a bánásmódot érdemli.

Érdekesség egyébként, hogy a fe-
gyelmi bizottság nem változtatott 
annak a belga–spanyol meccsnek az 
eredményén, amely nagy botrányt 
kavart a selejtezőkben. Az ominózus 
összecsapást előbbiek nyerték meg 
18-10-re, így Románia egyenes ágon 
kijutott a vb-re – csakhogy olyan kö-
rülmények között, hogy a találkozót 
az érintettség ellenére román bíró 
vezette, aki ítéleteivel a spanyolok 
szerint egyértelműen befolyásolta a 
végeredményt. A nemzetközi szö-
vetség korábban a meccs újrajátszá-
sát javasolta, ám a döntést az euró-
pai szervezetre bízta, utóbbi pedig 
ezt nem rendelte el – a kontinentális 
szervezetet román sportdiplomata, 
Octavian Morariu vezeti.

Páva adorján

reklám

Az Aedificium Projektenwic
lung cég aktív a romániai épít
kezési piacon 2009től és 2013
tól a németországi pia con is. 
Klienseinknek magas színvon
alú, minőségi munkát ajánlunk 
szükségleteikhez mér ten. Ha 
részese szeretnél lenni ennek 
a fiatal, motivált és folytonos 
fejlődésben lévő csapatnak, 
akkor várunk, hogy csatlakozz 
hozzánk!
A következő pozíciókra alkal
mazunk személyzetet német
országi munkatelepeinkre:

ÉPÍTÉSZMÉRNÖK
CSOPORTVEZETŐ

KŐMŰVES
ÁCS

Elvárások:
• képzettségi oklevél
• tapasztalat

Előnyök:
• munkatapasztalat Német
országban
• Lehetőség hosszú távú tar
tózkodásra Németországban

Amit kínálunk:
• munkakönyves állás
• előnyös fizetés
• szállás biztosítása Németor
szágban
• szállítás biztosítása Németor
szágba és vissza
• szállítás biztosítása a szállás
helyről a munkatelepre és vissza

További információkért 
keressenek a 0745600359es 

telefonszámon.

Pénzbüntetés az OSK-nak és a Dinamónak

A Román Labdarúgó-szövetség fegyelmi bizottsága tegnap a szervező 
Sepsi OSK-ra 10 ezer, a Bukaresti Dinamóra pedig 15 ezer lejes pénzbír-
ságot szabott ki a két csapat egymás elleni, április 30-án Sepsiszentgyör-
gyön rendezett bajnoki mérkőzésén tapasztalt szurkolói rendbontások mi-
att. Mint ismeretes, a háromszékiek 2-0-s sikerével végződő találkozón egy 
vendégdrukker ellopott egy magyar zászlót a hazaiak táborából, majd be-
szaladt vele a játéktérre. Ezt követően a bukaresti ultrák átszakították a ke-
rítést, a rendfenntartóknak könnygázt kellett bevetniük. A fegyelmi bizott-
ság ugyanakkor újfent elhalasztotta egy héttel a Kolozsvári CFR és az FCSB 
egymás ellen benyújtott panaszainak tárgyalását, így ez ügyekben csak a 
vasárnapi bajnokavatás után születik ítélet.

Vb-ről „kivágott” Tölgyek: fellebbez a Román Rögbiszövetség

Fotó: Pál árPád

Találó válasz. A Sepsi OSk-t nem törte meg a kiállítás: háromszor is betalált a temesváriak kapujába




