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A z Ultras World az egyik leg-
nagyobb követővel rendelke-
ző Facebook-oldal, amelynek 

fő profi lja a szurkolói koreográfi ák 
heti megosztása. Elkészítették az el-
múlt évi összesítést, egy magyar tá-
bor is ott van a legjobb tízben.

Az oldal szerkesztői hetente ösz-
szesítik és rangsorolják a szurkolók 
koreográfi áit. 2019-ben többször is 
az első öt közé került a ferencvárosi 
szurkolótábor, azaz a B-közép telje-
sítménye. Így nem meglepő, hogy az 

éves lista első tíz helyezettje között 
kaptak helyet.

Az természetes, hogy a budapesti 
zöld-fehérek szurkolói a magyar baj-
nokság összes idegenbeli mérkőzé-
sén jelentős számban buzdítják csa-
patukat. A Ferencváros 120 éves lett, 
a labdarúgócsapat pedig megszerez-
te 30. bajnoki címét. Bajnokként in-
dulhatott a Bajnokok Ligájában, ahol 
a Dinamo Zagreb állította meg, ám az 
Európa Liga-kvalifi káció sikerült.

A csapat összesen 14 nemzetkö-
zi mérkőzést játszott, mindegyik 
idegenbeli meccsen sok szurkoló 

képviselte a klubot. Két túrát azon-
ban mindenképpen ki kell emelni, 
hiszen nyáron Zágrábba, decem-
ber közepén pedig Ludogorecbe is 
szurkolói vonat indult. Ezt a lehe-
tőséget mindkét alkalommal több 
mint 1000 szurkoló vette igénybe. 
Természetesen rajtuk kívül is sok 
szimpatizáns vágott neki az idegen-
beli túráknak.

A hazai mérkőzéseken pedig fan-
tasztikus látványelemekkel színe-
sítették a szurkolást. Meglett érte a 
jutalom.

A top 10 szurkolótábor 
mezőnye:

1. Wydad Casablanca (egyiptomi)
2. Legia Varsó (lengyel)
3. Zenit Szentpétervár (orosz)
4. Zvezda (szerb)
5. Saint Etienne (francia)
6. Raja Casablanca (egyiptomi)
7. Rapid Wien (osztrák)
8. Ferencváros (magyar)
9. Eintracht Frankfurt (német)
10. Copenhagen (dán)                                                  
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Romániai bajnokság, 
alapszakasz: ma 18.30-tól 
Csíkszeredai Sportklub–
Bukaresti Steaua.
Erste Liga, alapszakasz:  ma 
18.30-tól Gyergyói Hoki Klub–
Debreceni EAC; csütörtökön 
18.30-tól Csíkszeredai 
Sportklub–Debreceni EAC.

KÉZILABDA

Szejke Kupa, felkészülési 
torna: csütörtökön 17 órától 
Nagyváradi VSK–Bukaresti 
Steaua, 19 órától Szejke SK–
Fogarasi VSK; pénteken 17 
órától Fogarasi VSK–Bukaresti 
Steaua, 19 órától Szejke SK–
Nagyváradi VSK; szombaton 
11 órától Fogarasi VSK–
Nagyváradi VSK, 13 órától 
Szejke SK–Bukaresti Steaua.
Női Román Kupa, tizenhatod-
döntő: szerdán 16 órától Dacia 
Mioveni–Marosvásárhelyi VSK.

KOSÁRLABDA

Női Román Kupa, negyed-
döntő, visszavágó: szerdán 
19 órától Sepsiszentgyörgyi 
Sepsi-SIC–Szatmárnémeti VSK.
Női Nemzeti Liga, középsza-
kasz, felsőház, 2. forduló:  
szombaton 19 órától 
Sepsiszentgyörgyi Sepsi-SIC–
Kolozsvári U. 
Alsóház, 2. forduló: 
szombaton Marosvásárhelyi 
Sirius–Bukaresti Agronomia.
Férfi Nemzeti Liga, 
B csoport, 14. forduló:  
szombaton 17 órától 
CSM Focșani–VSK Csíkszereda
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A jó hangulat mellett a látványra 
is sokat adnak

▾  FORRÁS: FACEBOOK/GREEN MONSTER

KATONA ZOLTÁN 

Kinek jó az év végi 
hajtás a fociban?

R oppant egyszerű: a nézőnek. No meg azoknak 
a futballistáknak, akik ilyenkor meleg éghajlatú 
kirándulóhelyeken süttetik magukat a nappal, mert 

közben koktélokkal tudnak Premier League- vagy Spanyol 
Szuperkupa-meccseket nézni. Magyarországon is hama-
rabb megkezdődik idén a bajnokság, nálunk azonban ha 
akarnánk se tudnánk év végi hajtást rendezni. Ez egysze-
rűen lehetetlen.

Hóban, fagyott pályán, piros labdás meccseket ugyan 
lehetne rendezni, de azt azért itt is felfogták az illeté-
kes döntéshozók, hogy a december közepéig kinyújtott 
bajnokiknak is számos negatív következményük van: 
könnyebben és súlyosabban megsérülnek a labdarúgók, 
a mérkőzések majdnem élvezhetetlenek a télies körül-
mények miatt, mivel az élvonalbeli stadionok zöme nem 
kínál olyan feltételeket, amelyek között a labdarúgást a 
szabályoknak megfelelően lehetne játszani. Emlékeim 
szerint egyszerre volt szomorú és vicces az az eset, ami-
kor pár éve a körzeti bajnokságban lábszárig érő hóban 

kellett lejátszani az utolsó forduló néhány mérkőzését, 
de a lényeg az volt, hogy lejátszották.

A „mindent lehet, csak akarni kell” vezérelv alapján 
lehet módosítani a megszokott dolgokon is, így idén 
januárban is történtek változások: egyrészt a téli hajtást 
igyekeztek mérsékelni Angliában, másrészt a spanyolok 
egy új formát találtak a Szuperkupának.

Mint ismert, a Premier League év végén és elején 
nemcsak a Boxing Day miatt hangos, hanem az előtte lévő 
Ligakupa-negyeddöntőktől, a január eleji FA Kupa-fordulótól 
és az újévi meccsektől is. Az idei szezonban eléggé vicces 
helyzeteket szült ez. A bajnokságot toronymagasan vezető 
BL-győztes Liverpool kerete a klub-vb miatt kétfelé oszlott, a 
„fakó” (az U23-as csapat) így veszített 5–0-ra az Aston Villa 
ellen, másnap a nagycsapat Dohában nyert 1–0-ra, majd 
megnyerte a klubvilágbajnokságot. Bár az angol foci vérmes 
rajongói szerint jobb lett volna azon a hétvégén a West Ham-
mel egy lábszárszikráztató, ütős-vágós, füvet kiharapós 
meccset játszani, mintsem mexikói és brazil csapatokkal 
focizni, ázsiai bírók döntései miatt mérgelődni a világ 
túloldalán. A hajtós angol bajnokik közé még ezt is be kellett 
ékelni a FIFA miatt. Ám ugyanez a „csikócsapat” január 
elején megverte az Evertont az FA Kupában, ugyanakkor a 
nagycsapat az összes téli meccsét behúzta – azonban nem 
minden angol gárdának ment így, mint a Poolnak, szinte 
mindegyik élcsapat nagyon hullámzóan teljesített decem-
ber és január fordulóján. Angliában a bajnokik mellett a két 

teljesen presztízsét vesztő kupasorozat egy része is erre az 
időszakra esik, és pont ezért a nagycsapatok nem veszik 

komolyan – gondolhatnánk, de a gyakorlat azt mutatja, 
hogy ezeket is mindig a hat nagycsapat valamelyike nyeri 
meg februárban, illetve tavasszal. Az utóbbi tíz évben csak 
a Birmingham City és a Swansea (2011-ben, illetve 2013-
ban nyertek Ligakupát), valamint a Wigan (2013-ban nyert 
FA Kupát) tudott kivétel lenni ebből a szempontból. Pedig 
pont ezek a kupák állnának jól az állandó középmezőnynek 
(Everton, Southampton, Crystal Palace, Newcastle stb.), de 
soha nem jön össze.

A spanyol Szuperkupát idén Szaúd-Arábiában rendez-
ték, és az a helyzet állt elő, hogy a döntőbe sem a bajnok-
csapat, sem pedig a kupagyőztes nem került be – pedig 
elvileg minden országban erről szól a szuperkupa. Mivel 
négycsapatosra bővítették és elődöntőket játszottak, a 
két madridi csapat, az Atlético és a Real játszotta a vasár-
nap esti finálét, miután legyőzték a bajnok Barcelonát, 
illetve a Copa del Reyt még májusban elhódító Valenciát.

Idéntől a magyar NB I-ben is hamarabb kezdődik a „tava-
szi” idény, hiszen január végén már beindul a bajnokság, de 
így is van, illetve volt egy másfél hónapos meccs nélküli pe-
riódus. Az olaszoknál és spanyoloknál nagyon rövid vakáció 
van, a franciáknál és a németeknél alig egy héttel több.

Romániában februárban kezdődik az első ligás baj-
nokság, és ha az időjárás engedi, márciusban az alsóbb 
ligák is kezdenek. Nálunk ugyanis ezt még mindig nem 
az szabja meg, hogy sportszakmailag mennyire indokolt 
vagy nem, hanem az, hogy mennyire kegyes hozzánk az 
időjárás... Lehet, sokan úgy vagyunk vele, hogy mi bizony 
néznénk, de nem tehetjük.
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