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Egyedi homlokzata lesz a 
Sepsi OSK új stadionjának. Az 
épülőfélben lévő létesítmény 
látványterveit tegnap mutatták 
be, és a futballklub illetékesei 
remélik, hogy akár már ősszel 
felavathatják az élvonalbeli 
együttes új otthonát.

 » V. NY. R.

M akovecz Imre és Kós Ká-
roly építész stílusának öt-
vözete köszön vissza majd 

a Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK új 
stadionjának külső homlokzatá-
ban, amelynek a napokban elké-
szült látványterveit tegnap mutatta 
be az élvonalbeli labdarúgó-baj-
nokságban érdekelt háromszéki 
klub. A tulajdonos, Diószegi Lász-
ló szerint olyan létesítmény épül, 
amilyenre senki sem gondolt volna 
és biztos benne, hogy sokan meg-
könnyezik, amikor majd átadják. 
Ez akár már ősszel megtörténhet, 
hiszen mint azt Kertész Dávid, a 
klub alelnöke fotókkal is illusztrál-
ta: előrehaladott állapotban van-
nak a munkálatok. Emlékeztetett 
rá, hogy a tíz hektáros területen 
kialakítandó infrastruktúra három 
szabadtéri edzőpályája már elké-
szült, és főstadion szerkezete is 
körvonalazódott.

„A mi életünkben még nem 
épült stadion Szentgyörgyön, mi 
lehetünk, akik ezt kivitelezhet-
jük” – hangsúlyozta Kertész, meg-
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Látványos otthon a háromszékieknek

Hagyományok. A városban több más épületet is tervező építészek stílusa köszön vissza a homlokzaton

Látványos. Egyedi bejáratot terveztek a Sepsi OSK
stadionjának

 » „Néhány 
tartóoszlopra 
a Sepsi OSK 
nevének betűi 
kerülnek majd 
fel, a tetőn pedig 
járható felület 
lesz, hogy a lám-
pasorok karban-
tartását megold-
ják” – mutatta 
be Kertész Dávid, 
a Sepsi OSK 
alelnöke az új 
stadionjuk lát-
ványterveit.

osztva a sajtó képviselőivel, hogy 
végzettségét tekintve építész, és 
régi vágya volt, hogy stadiont épít-
hessen. Már a kilencvenes években 
foglalkoztatta a gondolat, de most, 
25 évvel később álma megvalósult, 
és aktívan részt vehet a tervezésben 
és a kivitelezésben is. Mint részle-
tezte: az Európai Labdarúgó-szö-
vetség (UEFA) besorolása alapján 
négyes kategóriájú stadiont épí-
tenek, 8400 férőhellyel. Betartják 
természetesen a mozgáskorláto-
zottakra vonatkozó előírásokat, 
így a 110 VIP-hely mellett minden 
száz emberre „jut majd” egy, a ke-
rekesszékesek számára fenntartott 
és kialakított hely is. „Tizennégy 
sor szék lesz körben megszakítás 
nélkül. Körbesétáltam, és mondha-
tom, hogy minden egyes pontjából 
jól lehet majd élvezni a mérkőzése-
ket” – ecsetelte a klub illetékese. 
A látványterveket bemutatva ki-
emelte, hogy a lelátók mögött tó és 
zöldövezet is lesz, ahol a szülők 
kellemes környezetben várhatják 
meg az ott edző gyermekeiket. A 
stadionban persze a csapatokat ki-
szolgáló egységek mellett lesznek 
mosdók, büfé, szurkolóbolt, és egy 
étterem is helyet kap.

A külső homlokzat kapcsán jelez-
te, egy hete készült el a végleges terv. 
„Ez egy kivételes bejárat. Betonosz-

lopokon betonlemez, amelyre föl van 
építve egy szerkezet, ami bádogfe-
dést kap. (…) Néhány tartóoszlopra 
a Sepsi OSK nevének betűi kerülnek 
majd fel, a tetőn pedig járható felület 
lesz, hogy a lámpasorok karbantartá-
sát megoldják” – mutatta be Kertész. 
Hozzátette, hogy külön szobát külö-
nítenek majd el a videóbíró-rendszer 
használatához.

A Sepsi OSK különben vasárnap 
késő délután 1-1-es döntetlenre mér-
kőzött meg idegenben a Târgoviștei 
Chindiával a Liga 1-es bajnokság al-
sóházi rájátszásának második fordu-
lójában, ezért jelenleg 19 pontja van 
a playout összetettjében. Öt ponttal 
marad el a második helyen a lista-
vezető Viitorultól. A felsőházban 
ezalatt az FCSB 4-1-re legyőzte hazai 
pályán a Craiovát, ezért az összetett-
ben 26 ponttal beérte oltyán riválisát 
a második helyen. A Kolozsvári CFR 
lapzártánk után a Medgyes vendége 
volt a playoffb  an, míg az alsóház-
ban Voluntari–Hermannstadt ösz-
szecsapás zárta a második fordulót. 
Ezeket a találkozókat mind zárt ka-
puk mögött rendezték, mert a koro-
navírus terjedésének megfékezése 
érdekében vasárnap óta betiltották 
Romániában az ezerfősnél nagyobb 
tömegrendezvényeket, amelynek 
okán az összes Liga 1-es összecsapást 
nézők nélkül rendezik.
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 » DOBOS LÁSZLÓ

A Csíkszeredai Sportklub 4-3-ra le-
győzte hazai pályán a Gyergyói 

HK jégkorongcsapatát az Erste Liga 
elődöntőjének első összecsapásán, 
így előnyből várta az egyik fél negye-
dik sikeréig tartó sorozat lapzártánk 
után rendezett második találkozóját. 
Vasárnap este, mint ismeretes, még 
nézők nélkül léptek pályára a felek 
a Vákár Lajos Műjégpályán, aznap 
tiltották be ugyanis Romániában az 
ezer főnél nagyobb tömegrendezvé-
nyeket, annál kevesebb néző been-
gedésére pedig nem kapták meg a 
helyi hatóságok jóváhagyását. Teg-
nap viszont a Sportklub jelentette, 
hogy találtak törvényes és jóváha-
gyott megoldást a helyzetre, a koro-

navírus terjedésének megfékezésére 
hozott rendelet betartása mellett 900 
szurkolót beengedtek a csarnokba. 
Jegyárusítás viszont nem volt, csak 
érvényes Sportklub-bérlettel rendel-
kezőket engedtek a lelátóra. A jég-
pálya ajtóit negyedórával a mérkőzés 
kezdete előtt bezárták, azt pedig aki 
a meccs teljes ideje alatt kiment, nem 
engedték vissza. A szervezők ugyan-
akkor felkérték a szurkolókat, hogy 
ne álljanak, illetve üljenek egymás 
mellett, hagyjanak egy-egy ülésnyi 
szabad helyet egymás között. Ez fel-
tétele volt annak, hogy a későbbiek-
ben is beengedhessenek szurkolókat 
a székely rangadóra. A párharc csü-
törtökön és pénteken este Gyergyó-
szentmiklóson folytatódik, miköz-
ben a másik ágon a Ferencvárostól 

6-3-as vereséget elszenvedő Újpest 
lesz a házigazda.

A vasárnap esti találkozó kapcsán 
különben a Sportklubot edző Jason 
Morgan rámutatott, hogy furcsa 
volt szurkolók nélkül játszaniuk, 
hiányolta azt a „plusz extrát”, amit 
a biztatásuk nyújt. Megjegyezte azt 
is, hogy több idejük volt pihenni, 
mint a Brassót hétmeccses negyed-
döntőben kiejtő Gyergyói HK-nak, 
ráadásul vendégeiknek sérülések 
miatt öt védővel kellett játszaniuk. 
„Igyekeztünk nagyobb nyomás alatt 
tartani a védelmüket. Ugyanakkor 
tudtuk azt is, hogy emberelőnyben 
jól játszanak és veszélyesek, de saj-
nos nem minden esetben játszot-
tunk fegyelmezetten. Amikor viszont 
kettős hátrányba kerültünk, nagyot 

küzdöttünk. Tanulságos viszont 
az utolsó perceink játéka, hiszen 
ezúttal is bebizonyította a sport, 
hogy egy másodpercre sem szabad 
kihagyni. Mi a háromgólos vezeté-
sünk tudatában kiengedtünk, és az 
ellenfél büntetett. Ebből tanulnunk 
kell” – értékelt. A vendégek részéről 
Malcolm Cameron edző a fáradtság 
számlájára írta, hogy az első har-
madban gyengélkedtek. „A második 
harmadban vasat találtunk, ez nagy 
sansz volt az egyenlítésre, hogy majd 
mi kapjunk gólt emberhátrányban. 
A harmadik harmad elején visszajöt-
tünk a meccsbe, esélyt kaptunk. Ezt 
sikerült elszalasztanunk, és nagyon 
gyorsan két gólt kaptunk. Ilyen a rá-
játszás. Erőt kell merítenünk a folyta-
tásra” – fogalmazott.

Enyhítést kapott a székely hokirangadó

 » A párharc 
csütörtökön és 
pénteken este 
Gyergyószent-
miklóson folyta-
tódik, miközben 
a másik ágon a 
Ferencvárostól 
6-3-as vereség-
gel nyitó Újpest 
lesz a házigazda.

 » RÖVIDEN

Menesztette edzőjét
a Rapid labdarúgócsapata
Menesztették tegnap Daniel Pancut 
a Rapid másodosztályos labdarú-
gócsapatának vezetőedzői tisztsé-
géből, amiért a vártnál gyengébb 
eredmények miatt a feljutásra pá-
lyázó együttes a harmadik helyről 
visszasorolt a hatodikra, és két pont 
a hátránya a még feljutást jelentő 
második helyen álló Mioveni-nyel 
szemben. Új szakvezetőt egyelőre 
nem neveztek ki a bukaresti gárda 
élére, de a központi sajtó szerint 
Dan Alexa érkezhet a kispadra.
 
Hármas holtversenyben
maradt az élen a Metz
A Metz lesz a Râmnicu Vâlcea női 
kézilabdacsapatának ellenfele a 
Banokok Ligája negyeddöntőjé-
ben. A francia csapat úgy nyerte 
meg a középdöntő 1-es csoportját, 
hogy az utolsó fordulóban 30-29-re 
kikapott az Esbjerg vendégeként, 
ezért hármas holtverseny alakult ki 
kettejük, valamint a Rosztov-Don 
között. Ez a Metznek kedvezett, 
amely megőrizte pozícióját, és ezért 
a 2-es csoport negyedik helyén záró 
román bajnokkal játszik oda-vissza 
vágó alapon áprilisban. Ugyanak-
kor lesznek még a Bukaresti CSM–
Győri ETO, Buducnost–Esbjerg és 
Rosztov–Brest csaták is.
 
Elmarad az Indian Wells-i
tenisztorna
A koronavírus terjedése miatt el-
marad az Idian Wells-i tenisztorna. 
Az ötödik Grand Slam-viadalnak is 
nevezett, 1000-es kategóriájú ame-
rikai verseny rendezői vasárnap, 
a selejtezők rajtja előtt egy nappal 
határoztak a törlés mellett, miután 
szakemberekkel egyeztettek a vírus 
okozta veszélyekről. A világranglis-
tán második Simona Halep sérülés 
miatt még hétvégén visszalépett a 
tornától.
 
Nem játszanak a magyarok
A koronavírus-járvány miatt el-
marad Magyarország férfi  vízilab-
da-válogatottjának március 17-re 
tervezett Olaszország elleni össze-
csapása a világliga negyeddöntőjé-
ben. A pótlásról később döntenek. 
Várhatóan elhalasztják majd a női 
válogatott soron következő világli-
ga-mérkőzését is, hiszen a hölgyek 
szintén az olaszokkal játszanának.




