
Sepsi SIC – női kosárlabda
Jegyár egységesen: 10 lej
Bérletárak
– szurkolói bérlet: 150 lej
– támogatói bérlet: 250 lej
– családi bérlet: 350 lej
– mecénásbérlet (csak szponzoroknak)
Évi bevétel jegyekből, bérletekből:
200 000 lej
Éves költségvetés: 3 millió lej

Sepsi OSK – labdarúgás
Jegyárak: 30, illetve 40 lej.
Bérletárak
– kiemelt támogatói bérlet (VIP): 1200 lej
– kedvezményes szurkolói bérlet: 250 lej
– fedett helyre szóló bérlet: 800 lej
– további bérletek: 600, 500, 400 lej
Évi bevétel bérletekből: 450 000 lej
Évi bevétel jegyekből: 1 260 000 lej
Éves költségvetés: 4,2 millió euró
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Kérjük a jegyeket, bérleteket!
Körutazás a székelyföldi sportbelépőkért
• Miután kiválasztjuk a 
találkozót, az első kérdés, 
amit felteszünk, hogy 
mennyibe kerül a belépő. 
Körülnéztünk Székelyföl-
dön, elsősorban azoknál a 
kluboknál, amelyek mecs-
cseire megfelelő számú 
néző látogat ki. Rájöttünk, 
nem könnyű a klubvezetők-
nek beárazni a jegyeket, 
bérleteket. Ahogyan a 
szurkolóknak sem egyszerű 
hétről hétre, netán a sze-
zon kezdetén előteremteni 
azt az összeget, amiért 
kedvenceiknek a helyszí-
nen drukkolhatnak.

A Sepsi OSK mérkőzésein az átlagos 
nézőszám 3300–3400 között mozog

▾   KORÁBBI  FELVÉTEL:  BARABÁS ÁKOS

ERDÉLYI-SPORT ÖSSZEÁLLÍTÁS

N égy városban jártunk, kopog-
tattunk be az elnökök, osz-
tályvezetők, menedzserek, 

sajtóosztály ajtaján. Mindenhol szívé-
lyesen fogadtak, és felvázolták, miként 
határozzák meg, hogy egyes találkozók-
ra mennyibe kerüljön a belépő, illetve 
hogy az adott évadra milyen bérletára-
kat alkalmazzanak.

Sepsi SIC: a honi luxus, fiatalok 
előtérben

A bajnoki címvédő és kupagyőztes Sep-
siszentgyörgyi Sepsi SIC női kosárlab-
dacsapat a hazai pontvadászat mellett 
idén is megméretkezik az Európa Kupá-
ban. A bajnoki meccsek eddig nem sok 
izgalmat tartogattak, hiszen a zöld-fe-
héreket egyetlen ellenfelük sem tudta 
még megszorongatni sem, a nemzetközi 
találkozókon viszont  remekül szóra-
kozhatott a Sepsi Aréna közönsége. A 

csoportmérkőzések alkalmával az orosz 
WBC Jenyiszej és a török Mersin BSB 
együttes vendégeskedett Szentgyör-
gyön, és hátravan még a szintén török 
Orman Genclik elleni mérkőzés.

A háromszéki klub az idény elején 
olyan bérleteket bocsátott ki, amelyek 
az összes hazai meccs megtekintésére 
feljogosítják tulajdonosaikat. A szurko-
lói bérletet 150, a támogatóit pedig 250 
lejért lehetett beszerezni, illetve csalá-
di bérletet is kínáltak 350 lejért, amely 
két felnőttnek és két gyermeknek biz-
tosít belépést a mérkőzésekre. Emellett 
mecénásbérleteket is kibocsátottak a 
csapat támogatói részére, akik a szpon-
zorizálás mértékétől függően része-
sülhettek e bérletekből. A jegyek árát 
egységesen 10 lejben állapították meg, 
függetlenül attól, hogy bajnoki vagy 
nemzetközi találkozóról van szó. A be-
lépőket minden esetben másfél órával 
a mérkőzések kezdete előtt bocsátják 
eladásra a Sepsi Aréna pénztárainál.

Rusz István, a Sepsi SIC menedzsere 
elmondta, a jegy- és bérletárak meghatá-
rozásakor fi gyelembe vették a szurkolók 
véleményét, igyekeztek a nézők zsebéhez 
igazítani az árakat, illetve kiindulópont-
nak számított az is, hogy meglátásuk sze-
rint „két sör árát megéri egy meccs”.

Romániában a női kosárlabda-mér-
kőzésekre az alacsony nézőszám okán 
általában ingyenes a belépés, ezért 
hazai viszonylatban nem éppen olcsó 
mulatság Sepsiszentgyörgyön meccsre 
járni, viszont ha a kelet-európai árakat 
nézzük, azoktól az itteni jegy- és bérlet-
árak jóval elmaradnak.

A klubmenedzser kiemelte, az árak 
megállapításakor nem feltétlenül a 

bevétel maximalizálása a cél, inkább 
arra törekednek, hogy minél többen 
szurkoljanak a lányoknak, és főleg 
hogy minél több gyereket csalogas-
sanak be a kosárlabda-mérkőzések-
re. Ennek érdekében a tizennyolc év 
alattiak számára ingyenessé tették a 
belépést.

Úgy tűnik, a klub vezetősége jó dön-
tést hozott, amikor a fi atalokat célozta 
meg ezzel az engedménnyel, hiszen el-
érte, hogy a Sepsi SIC meccseit ma már 
átlagban ötszáz gyermek tekinti meg, 
ami jelentős szám, főleg annak isme-
retében, hogy a háromezer férőhelyes 
Sepsi Arénában általában 1500–2000 
néző szokott lenni.

Eddig a tavalyi Olimpiakosz Pireusz 
elleni mérkőzés jelentette a csúcsot, 
amikor 2800 néző szurkolta ki kedven-
cei győzelmét.

Rusz arról is beszámolt, hogy a 
2018–19-es idényre eddig 150 bérletet ér-
tékesítettek, a jegyek és bérletek eladá-
sából pedig évi 200 ezer lejes bevételük 
származik, ami a klub teljes költségve-
tésének hét százalékát jelenti.

A Sepsi SIC menedzsere szerint egy-
egy mérkőzés bevétele általában ele-
gendő arra, hogy fedezzék a szervezés 
költségeit, vagyis kifi zessék belőle a 
sportcsarnok bérét, a biztonsági és az 
egészségügyi szolgálatot, a játékvezetői 
díjakat, valamint a bírók utazási, étke-
zési és szállásköltségeit. Ugyanakkor 
azt is elárulta, hogy egy-egy magasabb 
nézőszámú meccs alkalmával, mint 
amilyen például egy nemzetközi talál-
kozó, a jegyeladásból származó bevé-
tel akár kisebb jövedelmet is biztosít a 
klubnak.

Sepsi OSK: országos szinten 
felső kategóriás

Sepsiszentgyörgyön a legnézettebb 
sporteseményeknek a labdarúgó 1. Li-
gában érdekelt Sepsi OSK hazai mér-
kőzései számítanak. Ezek az alkalmak 
nemcsak a várost, hanem az egész kör-
nyéket megmozgatják, mindegyikre 
szép számmal érkeznek szurkolók más 
településekről is.
A tavalyi bajnokság alsóházi rájátszásá-
ban elért sikerei nyomán a csapat idén is 
az élvonalban folytathatta szereplését, 
a városi stadion korszerűsítésének kö-
szönhetően pedig hazatérhetett brassói, 
illetve ploiești-i „száműzetéséből”, im-
már valóban hazai környezetben léphet 
pályára.

A stadiont érintő beruházások költ-
ségei jelentős mértékben befolyásolták 
az idény elején megállapított, sokak 
által drágának tartott jegy- és bérletá-
rakat is, amelyek hazai viszonylatban a 
felső kategóriába tartoznak. Erről Csinta 
Samu, a Sepsi OSK klubigazgatója úgy 
fogalmazott, hogy „a létrehozott érték, 
a várható költségek és a közös tehervi-
selés megalapozott elvárása” volt az a 
három tényező, amelyek fi gyelembevé-
telével meghatározták az árakat. 

Az 1200 lejes kiemelt támogatói 
bérlet és a kedvezményesen 250 lejért 
értékesített szurkolói bérlet mellett a le-
látón biztosított ülőhely elhelyezésétől 
függően 800, 600, 500, illetve 400 lejes 
bérleteket lehetett vásárolni, amelyek 
minden hazai mérkőzésre érvényesek. 
A jegyek esetében csak két árkategóriát 
alkalmaznak: egy belépő 30, illetve 40 
lejbe kerül, a nyugdíjasoknak és kisko-

A Vákár Lajos 
Műjégpálya 
2100 férőhe-
lyes, ennyi 
szék van, és 
a helyek több 
mint felét bér-
letesek vásá-
rolták meg.




