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Betalált a nagy védelmi hiba után. A bukarestieket erősítő Dennis Man (világos mezben) gólja eldöntötte a kupa sorsát

Koronavírus az FCSB-nél is?

A DigiSport úgy tudja, hogy az FCSB 
klubjánál is megjelent a koronavírus, az 
akadémia egyik juniorjának lett pozitív a 
tesztje, ezért most mindenkit kivizsgálnak 
az egyesületnél. Az újdonsült kupagyőztes 
szombaton az élvonalbeli labdarúgó-baj-
nokság felsőházi rájátszásának kilencedik 
fordulójában a Medgyes vendégeként lép-
ne pályára (21 óra). Hétvégére más mér-
kőzést nem terveztek a playoff ban, mivel 
a Kolozsvári CFR-nél és a Craiovánál is az 
újratesztelés eredményére várnak a koráb-
ban megfertőződött játékosok miatt. Az al-
sóházban a 11. fordulót tervezik, de az már 
közismert, hogy a tizennyolc Covid-pozitív 
futballistát számláló Dinamo nem fog 
tudni pályára lépni a Hermannstadt ellen, 
így csak a Clinceni–Iași (szombaton, 
15.30), a Viitorul–Târgoviște (szombat, 18) 
és a Voluntari–Sepsi OSK (vasárnap, 16) 
összecsapásokat tudják megrendezni. A 
közegészségügyi hivatal amúgy két hét 
karantént rendelt el a dinamósok számára, 
ezért újfent kérdésessé vált a korábbról 
elmaradt és a hátralévő mérkőzéseik sor-
sa. Ionuț Stroe sportminiszter csütörtökön 
– amikor a snagovi sportkomplexumban 
felavatták az olimpiai érmes evezősök 
tiszteletére kialakított Aranykezek Sétá-
nyát – rámutatott arra, hogy nem lehet bal-
esetként kezelni a történteket azok után, 
hogy már több mint 14-15 fertőzött van az 
élvonalban, és újfent elzárt edzőtáborban 
látja a megoldást a helyzetre. „Arra kértem 
a labdarúgó-szövetséget és a ligát, hogy 
tartsanak ellenőrzést, nevezzenek meg 
felelősöket, és szankcionálják azt a visel-
kedést, ami ide vezetett” – mondta.

AZ FCSB SZURKOLÓI MAGYARELLENES SKANDÁLÁSSAL ÜNNEPELTÉK FUTBALLCSAPATUK SERLEGÉT – PERRE MEHET AZ M4 SPORT

„Lekapcsolták” a Sepsi OSK-t a kupadöntőben
Ezüstéremmel vigasztalódhatott a 
Sepsi OSK élvonalbeli labdarúgócsa-
pata az FCSB ellen elveszített Román 
Kupa-döntő után. A klubvezető 
Hadnagy Attila szerint megnyerhet-
ték volna a fi nálét, ugyanakkor már 
azzal is sikert értek el, hogy idáig 
eljutottak. A találkozót az M4 Sport 
végül nem sugározhatta, a bukaresti 
szurkolók ünneplése pedig feljelen-
téshez vezető xenofób skandálássá 
degradálódott.

 » BÍRÓ BLANKA, VÁSÁRHELYI-NYEMEC RÉKA

E lmaradt a papírformabontás a lab-
darúgó-Román Kupa döntőjében: az 
Európa Liga-indulásra feljogosító ser-

leget a Liga 1 felsőházában érdekelt FCSB 
hódította el a története első fi náléját játszó 
Sepsi OSK-val szemben. A bukarestiek 1-0-
s győzelmével zárult szerda esti, ploiești-i 
találkozón a szentgyörgyi helyzetek el-
maradtak, miközben a második félidőben 
megiramodott fővárosiak próbálkozásai a 
66. percben értek góllá. Védelmi hibát ki-
használva, Dennis Man szerezte a trófeát 
érő találatot. A háromszékiek különben 
emberhátrányban fejezték be a találkozót, 
mert a 80. percre Rachid Bouhenna két sár-
ga lapot is begyűjtött.

„Megijedtünk egy olyan FCSB-től, ame-
lyiktől nem kellett volna. Nagyon is tisz-
teltük őket a pályán, sajnos. Több volt a 
fi úkban, többet ki tudtak volna adni, de 
meglátszott az is, hogy mi múlt hétvégén 
bajnoki mérkőzést játszottunk, ők meg 
álltak. Úgyhogy a hatvanadik perctől elfá-
radtak, látszott a fi úkon a fáradtság szelle-
mileg és fi zikailag is. A kapott gól. Sajnos 
amit nem tudunk kitolni, kivágni ebből 
a csapatból, az az egyéni hibák. Megint 
azok döntötték el a mérkőzést” – értékelte 
lapunknak Hadnagy Attila. A klubvezető 
megjegyezte ugyanakkor, hogy ők már a 
találkozó előtt is azt mondták, hogy győzte-
sek, hiszen történetükben először jutottak 
döntőbe. „Örültünk, hogy ideáig eljutot-
tunk, gratuláltunk is a fi úknak, úgyhogy 
semmi gond” – hangsúlyozta. Hozzátette 
viszont azt is, hogy volt futballistaként 
hiány érzete maradt a fi nálé után. „A fe-
jemben másképp láttam, hiszen többet le-
hetett volna kihozni ebből a mérkőzésből. 
Egy olyan csapattal játszottunk, aki már 
nem a régi, és verhető lett volna. De sajnos, 
mint már mondtam, jobban tiszteltük őket, 
mint kellett volna. Ha egy kicsivel bátrab-
ban felálltunk volna, hazahozhattuk volna 
a kupát” – vélekedett.

Nézők, mint ismeretes, nem lehettek je-
len a ploiești-i stadionban, Hadnagy pedig 
érdeklődésünkre jelezte, hogy sokat len-
dített volna a játékukon a szurkolóik hely-
színi biztatása. „Nekünk egy nagy mínusz 
volt a szurkolótáborunk hiánya. Biztosan 
többen lettünk volna, mint a FCSB szurko-
lói. Biztos, hogy hallatszott volna a Hajrá 
Szentgyörgy, Hajrá Sepsi. Nagyon remél-
tük, hogy a kupát haza tudjuk vinni, és a 
központban együtt ünnepelhetünk. Elma-
radt. Ez van, megyünk tovább” – mondta.

Perrel fenyeget az M4 Sport
A kupadöntőt, mint ismeretes, az eredeti 
tervek szerint az M4 Sport élőben közve-
títette volna, de a csatorna tájékoztatása 
alapján nem sokkal a találkozó kezdete 

előtt romániai partnerük jelezte, nincs ná-
luk a nemzetközi közvetítési jog, és emiatt 
kódolták a műholdjelet. A csatornaigazga-
tó Székely Dávid jelezte, hogy a Sepsi OSK 
bajnoki mérkőzéseinek közvetítésére vo-
natkozóan keretszerződésük van, annak 
keretén belül sugározták volna a kupát 
is. „Megkérdeztük azt a céget, amelyikkel 
kötöttük a szerződést, hogy rendelkezik-e 
a kupadöntő jogaival. Július 13-án az volt 
a válasz, hogy igen, rendelkeznek. Ennek 
megfelelően készültünk, vártuk a találko-
zót. Ehhez képest bő egy órával a találko-
zó kezdetét megelőzően kaptunk egy na-
gyon kedves e-mailt, hogy elnézést kérnek 
a kellemetlenségért, de még sincs náluk 
a nemzetközi joga ennek a találkozónak, 

úgyhogy nem tudják odaadni, ezért aztán 
a jelet, amit addig nem kódoltak, elkezd-
ték kódolni, és ahhoz mi már nem kap-
tunk jelszót. A lényeg, hogy sajnos ezt a 
mérkőzést most nem tudtuk közvetíteni, 
természetesen megtesszük a jogi lépése-
ket” – fogalmaz a közleményben Székely. 
A csatornaigazgatótól lapunk szerette vol-
na megtudni, hogy ki az említett román 
partner, továbbá, hogy fi zetett-e a csa-
torna külön a kupadöntő közvetítéséért. 
E-mailben feltett kérdéseinkre lapzártán-
kig nem kaptunk választ.

A Román Kupát, mint ismeretes, a Ro-
mán Labdarúgó-szövetség (FRF) szervezi, 
amelyik 2018-ban értékesítette a közve-
títési jogokat három évre. Akkor bejelen-
tette, hogy a 2018–2021-es időszakban a 
Look Sport csatornákat működtető Clever 
Media Network, a DigiSport és a Telekom-
Sport közös ajánlatát fogadták el a licitá-
lás során. Ennek megfelelően itthon ez a 
három csatorna sugározta élőben a szerda 
esti fi nálét. Ugyanez a három csatorna 
közvetíti a Liga 1-es mérkőzéseket is Ro-
mániában, annak a szervezője viszont a 
Hivatásos Labdarúgóliga (LPF), amely az 
FRF-fel ellentétben nem szervezett saját 
nyilvános versenytárgyalást, hanem az 
eAd Interactive ügynökségnek adta el a jo-

gokat öt évre. A Clever Media Networkkal 
összefüggésben álló vállalat ezért évente 
28 millió eurót fi zet, miközben közvetítő-
ként szerződést köthetett a tévétársasá-
gokkal a bajnoki találkozók közvetítésére 
vonatkozóan.

Magyarellenes ünneplés
Az FCSB – amelynek vezetőedzői tisztsé-
gében épp ezen a döntőn debütált Toni 
Petrea – öt év szünet után hódította el 
újra a Román Kupát, és mivel a 2003 év 
előtti dicsőséglistáját korábban a Steaua 
katonai sportklubjának ítélték, ezért tör-
ténete harmadik kupáját jelenti. Ezt a 
találkozó után visszatérve a fővárosba, 
szurkolóik körében ünnepelték, csakhogy 
a jár ványügyi előírásokra is fi ttyet hányó 
drukkereik xenofób megnyilvánulással 
degradálták az eseményt.

A döntő után tapasztalt magyarellenes-
ség miatt a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgá-
lat csütörtökön jelezte, hogy az Országos 
Diszkriminációellenes Tanácshoz, a Ro-
mán Labdarúgó-szövetséghez (FRF) és 
a Nemzetközi Labdarúgó-szövetséghez 
(FIFA) fordul panasszal. A szolgálat közle-
ményében rámutat, hogy a FCSB szurkolói 
a csapat győzelmét ünneplő felvonuláson 
nyomdafestéken nem tűrő, magyarellenes 
szlogeneket skandáltak: „Ne p***m pe Un-
garia voastră! Să-ți dăm la m**e, bozgore!” 
Mindez a játékosok jelenlétében történt, 
akik nem tiltakoztak a történtek miatt. 
„Elfogadhatatlan, hogy a hatóságok és a 
játékosok, valamint a klub vezetése nem 
léptek fel a xenofób rigmusok ellen. Úgy 
látszik, Bukarestben még mindig nem a ki-
váló sportteljesítménye alapján ítélik meg 
a Sepsi OSK futballklubot, hanem magyar 
jellege miatt. (...) Minden eszközzel fellé-
pünk a hasonló esetek ellen. (…) Remélem, 
a legkomolyabb szankciókat kapják az 
érintettek annak érdekében, hogy eltűnjön 
a magyarellenesség a lelátókról és a köz-
életből” – nyilatkozta Benkő Erika, Mikó 
Imre Jogvédelmi Szolgálat igazgatója.

Szankciót vár a történtek után a Sepsi 
OSK is, amely csütörtöki közleményében 
csalódottságának adott hangot a történtek 
miatt. Hangsúlyozták: elítélik a szélsőséges 
megnyilvánulások jelenlétét a sport világá-
ban, és arra kérik az illetékes hatóságokat, 
hogy rendeljenek el megfelelő büntetést a 
történtekért. „Az FCSB klubtól pedig elvár-

juk, hogy nyilvánosan is határolódjon el 
az esettől. A Sepsi OSK reményét fejezi ki, 
hogy a jövőben a klubok olyan intézkedé-
seket foganatosítanak, amelyek toleranciá-
ra és a különböző közösségek tiszteletben 
tartására ösztönzik a szurkolókat” – fogal-
maz a háromszékiek közleménye.

A FCSB hivatalos közösségi oldalán lap-
zártánkig nem reagáltak az esetre, ugyan-
akkor a diszkriminációellenes tanács ré-
széről Asztalos Csaba már jelezte, hogy 20 
és 100 ezer lej közötti pénzbírság róható ki 
az ügyben.

 » Ha egy kicsivel bátrabban 
felálltunk volna, hazahozhattuk 
volna a kupát” – vélekedett 
Hadnagy Attila.
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