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• Az FCSB nyerte a labdarúgó Román Kupa 
2019–2020-as kiírását, a szerda esti ploiești-i 
döntőben Dennis Man találatával felülmúlta a 
Sepsi OSK-t, amelynek egyetlen kapura lövése 
sem volt a mérkőzés folyamán.

S Z É K E L Y H O N - Ö S S Z E Á L L Í T Á S

A háromszékiek fennállásuk 
óta először jutottak be a fi ná-
léba, ezzel szemben a főváro-

siak 23 serleget emeltek a magasba, 
kupagyőzelmet legutóbb 2015-ben 
húztak be. A tét nem volt kicsi, a tró-
fea elnyerése mellett a győztes meg-
kaparintotta az Európa Liga selejte-
zőjében való indulás jogát. A Sepsi 
OSK végül nem nevezte a fi náléra 
Fülöp Istvánt, mivel a versenysza-
bályzatban nem egyértelmű, mikor 
törlődnek a sárga lapos fi gyelmez-
tetések. A sepsiszentgyörgyi klub 
hivatalos kérdést is intézett a szak-
szövetség versenyosztályához, de 
semmilyen választ nem kapott, ezért 
inkább úgy döntöttek, hogy nem ír-
ják fel a játékvezetői lapra.

Az összecsapás első félidejében a 
Sepsi OSK szervezettebb volt, meg-
próbálta irányítani a játékot, de nem 
volt eredményes. A szünet után erőtel-
jesebben indított az FCSB, amely két 
nagy helyzet után a 66. percben meg-
szerezte a győztes találatot, a szent-

györgyi védők nem tudtak felszaba-
dítani, Dennis Man pedig közelről az 
üres kapuba passzolt. A székelyföldi 
gárda képtelen volt a váltásra, és a 
végjátékra emberhátrányba került, 
a csapatkapitány, Bouhenna három 
perc alatt kiállíttatta magát. A Sepsi 
OSK kis csapat benyomását keltette, 
szinte lehetetlen volt úgy mérkőzést, 
sőt kupát nyernie, hogy egyetlen ka-
put eltaláló lövése sem volt. A máso-
dik játékrészben mutatott célratörőbb 
foci elégséges volt, hogy az FCSB öt 
évad után elhódítsa a trófeát.

A döntőt követően Leo Grozavu, a 
Sepsi OSK vezetőedzője úgy nyilatko-
zott, az ellenfél jóval frissebben vár-
ta a mérkőzést, mivel múlt hét végén 
nem játszott a bajnokságban, több 
ideje volt előkészíteni a döntőt, csa-
patának pedig nagyon nehéz meccse 
volt Nagyszebenben, ahol nagy erőket 
mozgósítottak. Ugyanakkor, elismer-
te, hogy az FCSB volt a jobb csapat, 
hiszen minőségi játékosaik vannak, 
és megérdemelten szerezték meg a 
trófeát. A szakvezető szerint megen-
gedhetetlen, ami jelenleg Romániá-
ban történik, hiszen két napig vártak 
a válaszra a szövetség részéről, hogy 

nevezhetik-e vagy sem a döntőre Fü-
löp Istvánt, aki végül nem került be 
a meccskeretbe. Meglátása szerint ha 
Fülöppel a pályán megnyerték volna a 
döntőt, az FCSB biztosan fellebbezett 
volna, megkérdőjelezve a játékjogát.

A sepsiszentgyörgyi együttes 
korábbi csapatkapitánya, Gabriel 
Vașvari elmondta, már megszokták, 
hogy az utóbbi időben potyagólokat 
kapnak, sajnos ezen a mérkőzésen 

is ez történt. „Nem tudtunk többet 
elérni, nem bizonyítottuk, hogy meg-
érdemeljük a kupát, hiszen helyzete-
ket sem tudtunk kidolgozni. A foly-
tatásban fi gyelnünk kell arra, hogy 
ne legyenek gondjaink a kieséssel a 
bajnokságban.”

Labdarúgó Román Kupa, döntő: 
Sepsi OSK–FCSB 0–1 (0–0), gólszer-
ző Dennis Man (66.), kiállítva Rachid 
Bouhenna (80.). Sepsi OSK: Niczuly 

– Dimitrov (Diaz, 75.), Bouhenna, 
Tincu, Ștefan – Deaconu, Vașvari, 
Achahbar (Celea, 83.) – Carnat (Fülöp 
L., 46.), Karanovic (Safranko, 46.), 
Ștefănescu (Csiszér, 75.). Edző: Leo 
Grozavu. FCSB: Vlad – Crețu, Miron, 
Cristea, Panțîru (Pantea, 90.) – Popes-
cu, Olaru (Moruțan, 46.), Vînă – Man, 
Tănase, Coman (Perianu, 90.). Edző: 
Anton Petrea. Vezette: Sebastian 
Colțescu (Craiova).

Z öld asztalnál ugyan, de eldőlt, 
hogy a Corona csapata képviseli 

Brassó megyét a labdarúgó 3. Ligába 
jutásért kiírt osztályozón. A Brassó 
megyei 4. Ligában a Szecselevárosi 
Precizia, illetve két brassói gárda, a 
Corona és a Colțea állt az első három 
helyen a bajnokság félbeszakítása-
kor: a Preciziának 43 pontja volt, a 
Coronának 42, a Colțeának pedig 40. 
A továbbjutásért egy háromcsapatos 
tornát írtak ki, de a Precizia egyik 
tagja koronavírusos lett, így a négy-
falvi gárda nem tudott megjelenni, 
mindkét mérkőzését játék nélkül 
3–0-ra elveszítette (és még pénz-
bírságot is kapott), a Corona pedig 
2–1-re legyőzte a Colțeát. A Brassói 
Corona lesz tehát a Hargita megyét 

képviselő Gyergyószentmiklósi VSK 
első ellenfele a közép-erdélyi régió 
2-es csoportjának nyitómérkőzésén, 
a csoport harmadik tagja a Fehér me-
gyét képviselő marosújvári együttes. 
A Román Labdarúgó-szövetség (FRF) 
közleménye szerint a háromcsapatos 
csoportokban augusztus elején lesz-
nek meccsek, a játéknapok augusz-
tus 1., 5. és 9. (szombat, szerda és 
vasárnap), mindhárom alkalommal 
17.30-kor kezdődnek a mérkőzések. 
Körmérkőzéses torna lesz, minden 
csapat két meccset játszik, egyet 
idegenben és egyet hazai pályán a 
Berger-tábla szerint. Augusztus 1-jén 
Brassói Corona–Gyergyói VSK, au-
gusztus 5-én Marosújvári SK–Brassói 
Corona, augusztus 9-én pedig Gyer-

gyószentmiklósi VSK–Marosújvári 
SK találkozó szerepel a programban.

A közép-erdélyi régió 1-es cso-
portjában Kovászna, Maros és 
Szeben megye képviselője kapott 
besorolást. Kovászna megyét a Sep-
siszentgyörgyi Sepsi OSK II. csapa-
ta, Maros megyét pedig a Nyárádtői 
Unirea képviseli. Szeben megyéből 
a Nagydisznódi Măgura vagy a Re-
sinári Păltiniș csapata vehet részt az 
osztályozón, a két együttes közötti 
selejtezőt vasárnap, július 26-án dél-
után rendezik Feleken (Avrig).

A 14 csoportgyőztes feljut a har-
madosztályba, de ha nem telnek be 
a helyek vagy lesznek visszalépők, 
akkor a legjobb csoportmásodikok is 
feljuthatnak. (Dobos László)

K ialakulóban a Székelyudvarhe-
lyi Szejke SK kerete a soron kö-

vetkező idényre. Az együttes a férfi  
kézilabda másodosztály rajtjára jövő 
héten kezdi el az alapozást. A nehéz 
gazdasági helyzetet fi gyelembe véve 
a szakmai stáb és a játékosok elfo-
gadták a fi zetéscsökkentést.

A vezetőedzői teendőket továbbra 
is Sipos Lóránt látja el – adta hírül a 

klub hivatalos honlapján. Több ké-
zilabdázó új szerződést kötött: a ka-
pusok Orbán Szilárd és Jobb Lőrinc, 
míg a mezőnyjátékosok Palatka 
Barna, Kónya Hunor Barnabás és 
Hadnagy Lóránt. Élő szerződése van, 
így továbbra is a csapat tagja marad 
Komporály Attila, Mihály Zsolt, Fe-
kete Róbert, Angelo Tăuțean, Csibi 
Hunor, Pál Szilárd és Jére Róbert. A 

nagyifj úsági együttes mellett a fel-
nőttek bő keretében ott lesz Katona 
Tamás, Szilveszter Bence, valamint 
Tófalvi Krisztián, illetve a két ifi ka-
pus, Csutak Zsolt és Kovács Norbert. 
Akik biztosan nem Szejke-mezben 
folytatják: Balázs Botond, Szász Előd 
és Kopacz István Csongor.

A Szejke SK július 27-én, hétfőn 
kezdi el a felkészülést az új idényre.

Kéthetes karanténban a Bukaresti Dinamo
Az Ilfov Megyei Közegészségügyi Igazgatóság (DSP) tájékoztatta a Buka-
resti Dinamo labdarúgócsapatát, hogy a teljes keretnek kéthetes köte-
lező karanténba kell vonulnia. A bajnokság viszont nem áll le, a fővárosi 
klub következő mérkőzésein korosztályos játékosaival lép pályára, vagy 
játék nélkül 3–0-ra elveszíti meccseit. Az 1. Liga alsóházi rájátszásában 
utolsó előtti helyen álló és a jelenlegi körülmények között a bennmara-
dás kiharcolására esélytelen Dinamónál tömeges megfertőződés történt 
az utóbbi napokban, nem kevesebb mint 18 játékos koronavírustesztje 
hozott pozitív eredményt. Emiatt a DSP úgy döntött, hogy a csapat teljes 
játékoskeretének augusztus 5-éig 14 napos karanténba kell vonulnia. A 
Hivatásos Labdarúgóliga (LPF) egyelőre elhalasztotta a Dinamo mérkő-
zéseit, a bajnokságot viszont nem állítja le, továbbra is ragaszkodnak 
az eredeti tervhez, hogy a pályán fejezzék be a szezont. A szervezetnél 
megtárgyalják a kialakult helyzetet a Dinamo képviselőivel, és bemutat-
ják, milyen lehetőségeik vannak a bajnokság befejezésére: amennyiben 
az egyes találkozókat már nem lehet elhalasztani, az ifjúsági játéko-
sokkal kell pályára lépniük, de ha ezt nem tudják megoldani, akkor zöld 
asztalnál 3–0-ra elveszítik az adott mérkőzést. A Kolozsvári CFR és az 
U Craiova esetében, ahol játékosok, illetve stábtagok fertőződtek meg, 
nem ezt az eljárást követik, mivel miután kiderült, hogy valakinek pozitív 
lett a tesztje, azonnal elkülönítették a kórházban vagy otthon, a szakmai 
stáb és a játékoskeret többi tagjai pedig már nem találkoztak egymással.

Blanc lehet az FC Barcelona új edzője
Laurent Blanc irányíthatja a következő idényben az FC Barcelona labda-
rúgócsapatának szakmai munkáját. A L’Équipe francia sportnapilap arról 
számolt be, hogy a jelenlegi vezetőedző, Enrique Setiént a Bajnokok 
Ligája megnyerésével sem biztos, hogy posztján maradhat. A barcelo-
nai kispadot januárban elfoglaló szakemberrel nem szárnyalt a gárda, 
kiesett a Király Kupából, majd a elbukta az aranyérmet a bajnokság-
ban. Blanc az 1996/97-es idényben játszott a Barcelonában, 2007 óta 
edzősködik, 2016 óta nem ült kispadon, legutóbb a Paris Saint-Germaint 
irányította.

• RÖVIDEN 

Készül az új évadra a Szejke SK

Megvan a Gyergyói VSK brassói ellenfele

Elmaradt a székely futballünnep
Grozavu szerint megengedhetetlen, ami a román labdarúgásban történik
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