
• Többen aggódtak amiatt, 
hogy elmaradhat a labdarú-
gó Román Kupa negyeddön-
tője Csíkszeredában.

A helyi FK a kiírás címvédőjét, a 
CS U Craiovát látta vendégül. A 

február végi időjárás nem épp a foci-
nak kedvez a székelyföldi városban, 
a szakszövetségnél mégis azt az 
elvet vallják, hogy a show-nak foly-
tatódnia kell. Február 28-án, csü-
törtökön este volt az összecsapás. A 
szervezők mindent megtettek, hogy 
lehessen: a játéktérről lepucolták 
a havat, a gyepszőnyeget speciális 
szerrel kezelték, hogy ne jeges, in-
kább sáros legyen. Nagy volt a sár-
dagasztás, a legvégén a vendégek 
örülhettek, 3–0-ra nyertek. Fotó-
sunk, Barabás Ákos a lefújás utáni 
pillanatokat örökítette meg: a pályá-
ról az öltözőbe menet.
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A hét fotója

N Á N Ó  C S A B A

Amikor majd kinő a fű…

A Román Kupa idei kiírásában a kis csapatok számára 
nem jött össze a bravúr. Az elődöntőbe kizárólag 

első osztályú csapatok jutottak be, méghozzá olyanok, 
amelyek a táblázat felső részében tanyáznak. Ezáltal 
pedig már a Kupa varázsa sem a régi, nem maradt alsóbb 
osztályú csapat, amelynek a semleges szurkolók szokás 
szerint drukkolhatnának. Végül a trófeáért az FC Viitorul, 
az Astra Giurgiu, a Kolozsvári CFR és az Universitatea 
Craiova fog harcolni. A kolozsvári együttest leszámítva, 
amely megizzadt a sepsiszentgyörgyiek ellen, a többi a 
szoros eredmények ellenére is mintha elég simán jutott 
volna tovább. A mérkőzések nem okoztak különösebb 
izgalmakat, a gyengécske színvonalú összecsapásoknál 
talán csak a játékvezetők teljesítménye volt harmato-
sabb, de ez egy másik jegyzet témája lehet…

A csíkszeredai mocsárban a székely legények nem 
tudtak kifogni az Universitatea Craiova csapatán. Kevés 
volt a foci, sok a sár, az oltyánok egy percig sem tűntek 

olyanoknak, mint akik aggódnának a továbbjutásért. A 
harmadosztályos együttes teljesítménye így is minden 
elismerést megérdemel, de a bajnoki babérokra törő 
Craiova túl nagy falat volt számára. Vali Suciu tanítvá-
nyainak nem kell szégyenkezniük, az akarat, a lelke-
sedés megvolt, néha talán még jobb focit is mutattak, 
mint sok első osztályú csapat. A sár pedig egyformán 
elnyelte mindkét csapat futballistáit. A vendégek edzője 
a mérkőzés végén azért volt boldog, mert egyik játékosa 
sem törte lábát, nyakát a lehetetlen pályán. Talán mire 
kinő a fű Csíkban, lesz első osztályú csapata is a város-
nak…

Időzzünk el egy kicsit a stadionok gyepének álla-
potánál, hiszen ez nem csak Csíkszeredában gond. A 
bajnokság korai kezdésével és késői zárásával minden-
felé megmutatkoznak a focipályákat érintő hatalmas 
hiányosságok. Noha létezik szabály arra, hogy első 
osztályú mérkőzést kizárólag talajfűtéssel rendelkező 
stadionban lehet megrendezni, ezt szinte senki sem veszi 
komolyan. Sem az illetékesek, akiknek ezt ellenőrizniük 
kellene, sem a szervezők, akiknek a legutolsó gondjuk a 
gyep állapota.  

Ha nem gondozzák, még a fű sem nő – állapíthatjuk 
meg végigtekintve Románia labdarúgópályáin. És nem 
kizárólag szegény kis csapatok gondja a gyep, nevetsé-

ges helyzet állt elő az ország legnagyobb stadionjában 
is. A 2011-ben felavatott létesítmény – melynek felépítése 
több mint 230 millió euróba került – gyepéről francia 

újságírók az átadása után nem sokkal lejátszott román–
francia összecsapást követően azt írták, hogy inkább 
hasonlított pityókaföldre, mint labdarúgópályára. Immár 
követni is nehéz, hogy azóta hányszor cserélték ki rajta 
a gyepszőnyeget, egyik rosszabb volt, mint a másik. A 
felelősök hol a hidegre, hol a melegre, hol a hóra, hol a 
napra, hol a madarakra és ki tudja, még mire kenték a 
bajt, csak ők nem voltak hibásak. Valakik ott is lenyúlják 
a pénzeket, máskülönben megmagyarázhatatlan, miért 
nem lehet egy normális gyepet létrehozni az ország 
illusztris stadionjában.

Ám minden képzeletet felülmúl az a módszer, amit 
Kolozsváron alkalmaznak azért, hogy épségben ma-
radjon a gyep: a fellegvári stadion oszlopaira döglött 
varjakat aggattak, hogy elriasszák a madarakat, ha netán 
eszükbe jutna kicsipegetni a fűmagokat! Erre mondják: 
ha nem látom, nem hiszem el… De szemfüles riporterek 
fényképekkel dokumentálták az esetet, így kétség sem 
fér a hír hitelességéhez. A 21. században, az IT-sok para-
dicsomának is nevezett városban ilyen megoldást találni 
a madarak elriasztására, bizonyára egy rakás agytröszt 
fáradhatatlan munkájába került…
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Kosárlabda
Férfi Nemzeti Liga, középszakasz, 
Kék csoport, 6. forduló:  szombaton 18 órától 
Marosvásárhelyi VSK–VSK Csíkszereda
Női Nemzeti Liga, középszakasz, 
Sárga csoport, 9. forduló:  vasárnap 12 órától 
Marosvásárhelyi VSK–Nagyváradi VSK

Labdarúgás
1. Liga, rájátszás, felsőház, 1. forduló: 
szombaton 20.15-től 
Kolozsvári CFR–Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK
3. Liga, 5. csoport, 17. forduló:
pénteken 15 órától Székelyudvarhelyi FC–FK Csíkszereda, 
Marosvásárhelyi MSE–Medgyesi Gaz Metan II

Kézilabda
Női A osztály, C csoport, 23. forduló:  vasárnap 
CSU Târgoviște–Székelyudvarhelyi NKK

Jégkorong
Erste Liga, rájátszás, negyeddöntő:  4. mérkőzés 
kedden 18.30-tól Brassói Corona–Csíkszeredai 
Sportklub, 5. mérkőzés szerdán 19 órától Debreceni 
EAC–Gyergyói HK, 5. mérkőzés (ha szükséges) csü-
törtökön 19.30-tól Csíkszeredai Sportklub–Brassói 
Corona, 6. mérkőzés pénteken 18.30-tól Gyergyói 
HK–Debreceni EAC, 6. mérkőzés (ha szükséges) 
szombaton 19.30-tól Brassói Corona–Csíkszeredai 
Sportklub, 7. mérkőzés (ha szükséges) vasárnap 
19 órától Debreceni EAC–Gyergyói HK, 7. mérkőzés 
(ha szükséges) március 11-én, hétfőn 19.30-tól 
Csíkszeredai Sportklub–Brassói Corona (ha szük-
séges).

Teremlabdarúgás
1. Liga, alapszakasz, 17. forduló:  szombaton 17.30-
tól Csíkszeredai Imperial Wet–Dévai Autobergamo; 
március 11-én, hétfőn 18 órától Dunărea Călărași–FK 
Székelyudvarhely.
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