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Ó riási meccset játszott a két 
székelyföldi hokicsapat va-
sárnap este, gyakorlatilag 

minden történt abban a 63 percben, 
amiért szerethető ez a sportág. For-
dulatos, nagy taktikai harc, szép 
gólok, kakaskodás és kibékülés, 
szurkolótáborok hangpárbaja. A 
csíkiak sajnálhatják a veszített pon-
tokat, mert tényleg nagyon sok le-
hetőségük volt, a gyergyóiak pedig 
örülhettek nemcsak az utolsó pilla-
natban beakadt Góga-gólnak, hanem 
a kanadai ikerpár bemutatkozásá-
nak is. GYHK-szurkoló nem kívánhat 
ennél többet, mint hogy egy újonnan 
igazolt kanadai hokis piros-fehér 
mezben a hosszabbításban győztes 
gólt vágjon Csíkban! A Dunaújvárosi 
Acélbikák elleni pénteki sima Erste 
Liga-győzelem azt jelenti, hogy Gyer-
gyó megindul(hat) felfelé az alapsza-
kasz táblázatán.

Egy fontos sorozat megszakadt

A Sepsi OSK vasárnap esti veresége 
azért dühítő, mert a csapat jól ját-
szott: a Horațiu Feșnic játékvezető 
által befújt, nagyon vitatható tizen-
egyes, majd az azt követő sokknak 
betudható második gól teljesen ki-
zökkentette a háromszéki csapatot 
addigi lendületéből. László Csaba 
együttese az idényben most szen-
vedte el első idegenbeli vereségét, a 
„döntetlenkirály” OSK a fővárosiak 
második gólja után már nem tudta 
megmenteni az egy pontot sem – ka-

otikus lett a meccs, a végén csak az 
FCSB játékosainak fi gyelmetlensé-
ge óvta meg a szentgyörgyieket egy 
nagyobb vereségtől. Ez a mérkőzés 
megmutatta a mai román futball 
minden csínját-bínját – utóbbiakhoz 
a nevetségesen kevés néző, illetve 
a bírói melléfogások is hozzátartoz-
nak.

Kiáltunk a videobíróért, de az is 
kérdés, hogy miként, milyen körül-
mények között alkalmazzák majd: az 
angliai példák azt is megmutatják, 
hogy a VAR segítségével sajnos lehet 
rosszul is dönteni. Az Aston Villa–Li-
verpool meccsen Firmino meg nem 
adott góljánál tévesen jelzett lest a 
videobíró-szobában ténykedő Mar-
tin Atkinson, illetve kezezés miatt 
sem ítéltek meg egy tizenegyest a 
Poolnak. A másik liverpooli csapat, 
az Everton is dühös lehet Atkinson-
ra, hiszen az ősz hajú bíró vezette a 
Tottenham elleni vasárnapi meccset, 
amelyen Dele Alli kezéről pattant 
tovább a 16-oson belül a labda, a 
VAR-szobában megvizsgálták az ese-
tet, de szerintük nem történt semmi... 
Az LFC szurkolói pedig retteghetnek: 
a vasárnapi, Manchester City elleni 
csúcsrangadón ugyanez a Martin 
Atkinson ül majd a VAR-szobában... 
Mindezt azért írom, mert ha abban 
reménykedünk, hogy a videobíró 
majd mindent megold és igazságos 
döntések születnek, akkor tévedünk. 
A román futballban a tervek szerint 
jövő évtől induló VAR sem mindig jól 
van alkalmazva, ott sem lát mindent 
az emberi szem, illetve van egy olyan 
dolog is, amiről keveset beszélünk: a 
futballban akad néhány olyan maga-

san rangsorolt játékvezető, aki már 
tíz-tizenöt éve űzi a szakmát és egy-
általán nem veszi jó néven, ha valaki 
vagy valakik felülbírálják a döntése-
it, a munkáját. Ez is egy szempont: 
meg lehet fi gyelni azt is, hogy a spori 
nem mindig igényli a segítséget a 
VAR-szobából, illetve sokszor úgy 
tesz, mintha nem is lenne videobíró.

Ezen a téren tehát nemcsak a ro-
mán futballban, hanem a nemzet-
köziben is igen sok a tanulnivaló 
– bízzunk abban, hogy ha nem is 
lesznek mind igazságosak a dönté-
sek, némiképpen tisztul a sportág. 
Egy következetesen, meccsek soro-
zatán hibázó játékvezető úgysem 
tud annyit ártani a sportágnak, mint 
például a sportfogadás rendszere, il-
letve a bundamaffi  a.

Mindenkit elvernek a lányok!

A szentgyörgyi szurkolókat talán az 
vigasztalhatja, hogy kosárlabdacsa-
patuk úgy hasít, mint egy kamion az 
autópályán. A Sepsi-SIC hét közben 
megszerezte első idegenbeli győ-
zelmét az Európa Kupában, a svéd 
Lulea BKK-t sikerült legyűrni, haza-
térve pedig parádéztak a sereghajtó 
Alexandria otthonában. Nem úgy 
néz ki, hogy a honi bajnokságban 
Szatmárnémetin kívül bárki fel tud-
ná venni a harcot Zoran Mikes csa-
patával. A Sepsi-SIC előtt pedig egy 
újabb nagy vizsga áll: csütörtökön 
ismét az Európa Kupában játszik a 
csapat, 19 órakor a lengyel Artego 
Bydgoszcz-t fogadja a Sepsi Aréná-
ban. A lengyelektől elszenvedett 
első fordulós vereségért illik vissza-

vágni, illetve milyen szép lenne, ha 
ugyanúgy tombolna az Aréna, mint 
a Galatasaray elleni hatalmas győ-
zelemnél!

Ha már lányok: mind a harmad-
osztályos Csíkszereda, mind pedig 
a tavalyi kupagyőztes Székelyudvar-
helyi Vasas Femina parádézott a hét 
végén, a csíki lányok hazai pályán 
lőttek tízet, az udvarhelyiek idegen-
ben hatot. Betalált Barabási Kinga is, 
aki Anamaria Vlădulescuval újfent 
tagja a Mirel Albon és Andrási Csaba 
Sándor által irányított román válo-
gatottnak, amely november 8-án 18 
órakor Litvániát fogadja a mogoșoa-
iai sportbázison, majd november 
12-én idegenben, Schaffh  ausenben 
játszik Svájc együttesével. Az már a 
bónusz kategóriába tartozik, hogy 
először kapott meghívót Balázs Csil-
la, aki székelyudvarhelyiként évekig 
a Vasas Feminában játszott, jelenleg 
pedig Miskolcon, a Diósgyőri VTK 
csapatát erősíti.

Úriember Udvarhelyen:
Ghiță Irimescu

A hét végén újból visszatért a szé-
kely udvarhelyi városi sportcsarnok-
ba a korábban hosszú évekig megta-
pasztalt „nagy meccsek” hangulata: 
a Szejke SK az EHF Kupából nemrég 
kiesett, a Román Kupát tavaly meg-
nyert Temesvári Polit fogadta ku-
pameccsen. Nem is számított senki 
meglepetésre, ettől függetlenül a 
kezdésre és a hangulatra egyáltalán 
nem lehetett panasz, Temesvár vé-
gül kilencgólos győzelmet aratott. 
A közönség igazi kézilabda-csemegét 

is láthatott, a Poliban olyan egykori 
SZKC-sok játszottak, mint például 
Milos Dragas vagy Gheorghe Irimes-
cu. Utóbbi a meccs egyik fázisánál 
igazi úriember volt: egy ziccerben 
előbb fentről, majd alulról akarta be-
csapni Jobb Lőrincet, a Szejke kapu-
sát, aki mindkettőt refl exből kivédte. 
A veterán beállós – bár harmadszor 
is ráfordulhatott volna – hagyta ki-
csorogni a labdát az oldalvonalon 
túlra, és egyben azt is, hogy az ud-
varhelyi kapust ünnepelje a közön-
ség. Kellenek az ilyen gesztusok is a 
sportban, hiszen az ilyenektől lesz 
szép és emlékezetes.

És persze az olyan győzelemtől, 
amilyet az FK Csíkszereda focicsapa-
ta aratott pénteken: Kálmán Szilárd 
nagyszerű góljával 1–0-ra legyőzte 
a másodosztályos bajnokság egyik 
jó képességű együttesét, a Turris 
Oltul Turnu Măgurelét. Igaz, hogy 
a szezon őszi része sem járt le, de 
Linkár Erik és Florin Bratu után Ma-
rius Baciu már a harmadik edzője a 
Teleorman megyei együttesnek. Ám 
örvendetes az a tény, hogy az együt-
tes csapatkapitánya a székelyudvar-
helyi, korábban az FK-nál két szezont 
játszott Cătalin Mihai Savin, aki sú-
lyos sérülései, műtétjei után ismét 
komoly szintre küzdötte fel magát. 
Példa- és jelzésértékű az a taps, amit 
a 76. percben, lecserélésekor kapott 
a csíki közönségtől: mi, székelyek, 
ilyenek is tudunk lenni – tiszteljük 
az ellenfélként visszatérő egykori já-
tékosunkat.

Mert a taps nélkülözhetetlen, 
nemhogy győzelemkor, még vereség-
kor is.

Hol van itt igazság?
Ez történt a székelyföldi csapatsportokban az elmúlt héten

A vitatható büntetőt követően szétesett a Sepsi OSK játéka, és fordított az FCSB            ▴  FORRÁS:  FACEBOOK/FCSB

• Hatalmas csatát 
vívott egymással a két 
székelyföldi hokicsa-
pat, a Sepsi OSK szur-
kolói viszont nagyon 
bosszankodhatnak: 
kedvenceik jól játszva 
kaptak ki a főváros-
ban, de egy vitatható 
tizenegyes megpe-
csételte sorsukat az 
FCSB elleni meccsen. 
Egyre többet kiáltunk 
a videobíróért, de az is 
tény, hogy ahol alkal-
mazzák, még ott is 
hibáznak. Amíg viszont 
bevezetik, a futballon 
kívül vessünk egy pil-
lantást a jégkorongra, 
a kosárlabdára és a 
kézilabdára is!




