
Hét idényt húztak le a kékmezes 
székelyderzsiek az Udvarhely körzeti 
labdarúgó-bajnokságban
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Z Á T Y I  T I B O R

A csapat vezetősége a leg-
utóbbi forduló előtt jelezte, 
hogy nem gyűlt össze ele-

gendő játékosa, így nem jelennek 
meg Szentpéteren, szerdán este pe-
dig bejelentették, hogy emberhiány 
miatt nem folytatják a bajnokságot. 
Székelyderzs 2012 ősze óta szerepelt 
a körzeti bajnokságban, hét bajnoki 
idény után lépett vissza a további 
küzdelmektől.

A derzsi csapat részéről Dénes 
Attilát kérdeztük meg az okokról. 
„Lassú halál volt. Legfőbb problé-
mánk, hogy tizenkét év alatt nem 
sikerült egy rendes focipályát lét-
rehoznunk. Rengeteg munkát bele-
fektettünk, ám így sem tudtuk meg-
oldani, hogy az egész szezonban 
használhassuk. Emiatt folyamato-
san a kányádi focipályán játszottuk 
a hazai meccseinket. Aztán Kányád 
csapata idén januárban megszűnt, 
így idővel már azt a pályát sem tud-
tuk használni. A tavaszi szezon kö-
zepén a csapaton belül történt egy 
törés, akkor már érződött, hogy az 
együttesnek nincs jövője. Megfo-
gyatkoztunk, a Homoródszentpé-
ter elleni meccsre már csak heten 
gyűltünk össze. A most hét végére 
ütemezett hazai meccsünknek pe-

dig már nem volt értelme, hiszen 
Agyagfalvára kellett volna men-
nünk játszani a Golimpiákosszal. A 
kányádiaknak viszont köszönettel 
tartozunk, amiért eddig használ-
hattuk a pályájukat, máskülönben 

már jóval korábban megszűnt vol-
na Székelyderzs csapata.”

Az idei Udvarhely körzeti baj-
nokság két csoportjából összesen 
négy csapat lépett vissza idő előtt a 
pontvadászattól. Az 5. Ligában Cse-
kefalva még megnyerte a székely-
udvarhelyi városi sportcsarnokban 
22. alkalommal megrendezett kör-
zetisek teremtornáját, majd beje-
lentették, hogy a tavaszi szezonban 
már nem lépnek pályára a bajnok-
ságban, megszűnik a csapat. A cse-

kefalviak már a 2018–19-es idénybe 
való benevezést is fontolgatták, mi-
után csapatvezetőjük, Fekete Domo-
kos tavaly nyáron tragikus körülmé-
nyek közt elhunyt, ám iránta érzett 
tiszteletből végül úgy döntöttek, 
hogy egy évet még szerepelnek a 
körzeti bajnokságban.

A 6. Ligában a vékony játékos-
állomány miatt Szentegyháza II. 
és Oklánd csapata a tavaszi rajt 
előtt lépett vissza a további küz-
delmektől.

Székelyderzs kiállása miatt csu-
pán három mérkőzést rendeznek 
vasárnap a 6. Liga utolsó előtti for-
dulójában.

Hétvége a focipályákon

Labdarúgó 5. Liga, udvarhely-
széki csoport, 25. forduló:  
vasárnap 18 órától Zetelaka II.–
Bögöz, Siménfalva–Homoród-
szentmárton, Parajdi SE–Farcád, 
Bogárfalva–Felsőboldogfalva,  
Alsóboldogfalva–Kápolnás (Bö-
gözben), Kobátfalva–Gagy; Cse-
kefalva–Korondi Ifjúság 0–3 (já-
ték nélkül).

5. Liga, csíkszéki csoport, 18. 
(utolsó) forduló:  vasárnap 13 órától 
Tusnádi Piliske–Kozmási Komisz, 
16 órától Szentimrei Töviske SE–
Csíkszentkirály Borsáros, 17 órá-
tól Gyimesbükki SE–Szépvízi MŰ; 
 Gyimesfelsőloki Tatrosforrás–Tus-
nádfürdői SE 3–0 (bejelentett meg 
nem jelenés).

6. Liga, 25. forduló:  vasárnap 
15 órától Alsósófalva–Szentlélek, 
Homoródszentpál–Homoródszent-
péter, Zeteváralja–Kissolymos; Szé -
kelyderzs–Parajdi SK 0–3 (bejelen-
tett meg nem jelenés), Székelyud-
varhelyi Golimpiákosz–Kányád 3–0 
(játék nélkül), Oklánd–Szentegyhá-
za II. 3–0 (játék nélkül); Máréfalva 
szabadnapos lesz.

Székelyderzs kilépett  a bajnokságból
Újabb csapat szűnt meg játékoshiány miatt

• Két fordulóval az Udvarhely körzeti labdarúgó-baj-
nokság vége előtt Székelyderzs csapata kiszállt a 6. 
Liga küzdelmeiből. A derzsi együttes régóta emberhi-
ánnyal küszködik, illetve saját pályája sem volt.

A magyar férfi  kézilabda-váloga-
tott 21–20-ra nyert Vágsellyén 

a szlovákok ellen, ezzel biztosította 
elsőségét az Európa-bajnoki selej-
tezősorozat 7. csoportjában, így ott 
lesz a 2020 januárjában sorra kerü-
lő, norvég–osztrák–svéd rendezésű 
kontinensviadalon.

Férfi  kézilabda Európa-bajnok-
ság, selejtező, 7. csoport, 5. fordu-
ló: Szlovákia–Magyarország 20–21 
(8–9); az Olaszország–Oroszország 
mérkőzés lapzárta után ért véget. 
Az utolsó fordulóban: vasárnap 19 
órától Magyarország–Olaszország, 
Oroszország–Szlovákia. A csoport 

állása: 1. Magyarország 9 pont (+23), 
2. Oroszország 5 (+9, 4 mérkőzés), 3. 
Olaszország 4 (–16, 4 mérkőzés), 4. 
Szlovákia 0 (–16).

A jövő évi Eb-n a csoportok első 
két helyezettje, valamint a nyolc se-
lejtezőcsoport négy legjobb csoport-
harmadikja vehet majd részt. (Z. T.)

Kezdődik a 13. Székelyudvarhelyért Kupa
Tizenharmadik kiírásához érkezett a Székelyudvarhelyért Kupa elneve-
zésű labdarúgó utánpótlástorna, a hét végén két korosztály (a 2008-ban 
és a 2012-ben születettek) lép pályára. A 2008-asoknál hat csapat harcol 
az első helyért, a mérkőzéseket a Székelyudvarhelyi FC műfüves pályáján 
rendezik, míg a hat 2012-es gárda a városi sportcsarnok melletti pályán 
játszik. A torna szombaton reggel kezdődik, és vasárnap délben jár le.

• RÖVIDEN Kijutottak a magyarok a férfi kézilabda Eb-re

H I R D E T É S

E gy évvel a rajt előtt elkezdő-
dött a 2020-as labdarúgó Euró-

pa-bajnokság egy hónapig tartó első 
jegyigénylési szakasza.

Az európai szövetség (UEFA) 
honlapja szerint az első körben jú-
lius 12-éig igényelhetnek belépőket 
a drukkerek (www.euro2020.com/
tickets). Minden jegy sorsolás útján 
kerül kiosztásra, a hozzájutás esélye 
független az igénylés időpontjától. 
A jegyek zöme ebben az időszakban 
talál gazdára, majd decemberben 
az Eb-re kijutott csapatok szurkolói 
jelentkezhetnek újra, ám ekkor már 
csak korlátozott számú belépőkért. A 

sorsolás nyertesei augusztusban vá-
sárolhatják meg belépőiket.

Az UEFA 2014 szeptemberében, 
genfi  kongresszusán döntött úgy, 
hogy Budapest és Bukarest is azon 
tizenkét város között van, amely ott-
hont adhat a 2020-as labdarúgó Euró-
pa-bajnokság mérkőzéseinek. A dön-
tés értelmében egy nyolcaddöntős és 
három csoportmérkőzést rendeznek 
a magyar és a román fővárosban is. 
A Budapesten és a Bukarestben sor-
ra kerülő találkozókra 30, 75 és 125 
euróért lehet jegyet váltani. Az Euró-
pai Labdarúgó-szövetség fi gyelembe 
vette, hogy Azerbajdzsánban, Romá-

niában és Magyarországon kisebb a 
vásárlóerő, mint a nyugat-európai 
országokban, így a bakui, a buka-
resti és a budapesti mérkőzésekre a 
jegyek ára 40%-kal alacsonyabb.

A 24 válogatottat felvonultató 
jövő évi Eb 51 mérkőzéses sorozata 
június 12-én Rómában kezdődik, az 
elődöntőknek és a július 12-ei fi ná-
lénak London ad otthont. Az angol 
fővárosban az elődöntőkre a legol-
csóbb jegyek 85 euróba kerülnek, a 
legjobb helyre szólók darabja pedig 
595 euróba. A döntőre tovább emel-
kedik az ár: 95 eurótól 945 euróig 
kínálja az UEFA a belépőket. (D. L.)

Jegyárusítás a 2020-as Európa-bajnokságra




