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• Miután a Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK lab-
darúgóinak legnagyobb része túlesett a fertőzé-
sen, nagy valószínűséggel a klubelnök is elkap-
ta a koronavírust. A csapat kerete jövő hét elején 
lesz teljes, és a folytatásban nagy erőket kell 
mozgósítaniuk ahhoz, hogy bejussanak a felső-
házi rájátszásba.

H O R V Á T H  B Á L I N T  O T T Ó

A Sepsi OSK elnöke, Diósze-
gi László érdeklődésünkre 
elmondta, eléggé rossz ál-

lapotban van, lapzárta után kellett 
megkapnia az eredményt, de nagy 
valószínűséggel, 99 százalékban 
biztos benne, hogy megfertőződött 
a koronavírussal. Betegsége miatt 
egy ideje otthon tartózkodik, így tá-
vollétében a klubnál Hadnagy Attila 
sportigazgató irányításával intézik a 
teendőket, a vezetőség tagjai szabad 
kezet kaptak az elnöktől.

Kedden olyan hírek jelentek meg, 
miszerint az északír válogatott Kyle 
Laff erty, aki több angol és olasz csa-
patnál játszott, illetve a skót Glas-
gow Rangers színeiben háromszoros 
bajnok volt, közel áll ahhoz, hogy a 
Sepsi OSK-hoz igazoljon. A 33 éves 
támadó lehetséges érkezéséről az 
összes nagy román sportoldal be-
számolt, a brit lapok pedig már-már 
tényként kezelték a szerződtetését. 
Ennek kapcsán Diószegi László is-
mertette, egy ügynök ajánlotta ne-
kik Kyle Laff ertyt, azt mondta, hogy 
küldjenek egy fi zetésajánlatot, ezt 
meg is tették, és azóta várják a vá-
laszt, de semmi konkrétum nincs. 

„Meglátásom szerint ennek az ügy-
nöknek eladó ez a játékos, és gyor-
san felfuttatták az újságokban, 
hátha felfi gyelnek rá a csapatok. Én 
abszolút nem bízom benne, hogy 
hozzánk jön. Nem is ígértünk neki 18 
ezer eurós fi zetést, ahogy az megje-
lent a különböző portálokon. A klub-
nál 10 ezer eurónál többet senki nem 

keres, és ezután sem fog. Ha tényleg 
18 ezer eurót kér, akkor nem igazol-
juk le, nem tudunk ennyi pénzt ad-
ni. Kedden délben elküldtük neki 
az ajánlatot 10 ezer eurós fi zetéssel, 
de még nem jeleztek vissza, így ha 
ilyen sokáig kivárnak, sajnos kevés 
az esélye annak, hogy elfogadja” – 
nyilatkozta a klubelnök.

Az elmúlt időszakban a korona-
vírus által megtizedelt játékoskeret 
kapcsán Diószegi közölte, Bogdan 
Mitrea a hét elején elvégzett egy 
koronavírustesztet, amelynek ered-
ménye negatív volt, ma pedig megis-
métli, és ha ez is negatív lesz, akkor 
visszatérhet, így a hátvédsor rend-
ben lesz. A többiek még lábadoznak, 
de hétfőn mindenki kijön a karan-
ténból, és akkor teljes lesz a csapat. 

Ami a play-offb  a jutásért zajló küz-
delmet illeti, a klubelnök úgy fogal-
mazott, még kis lépéselőnyben van-
nak, de nagyon oda kell fi gyelniük, 
mert hátulról elindultak a csapatok, 
a nyomukban vannak. „Kilenc mér-
kőzésünk van hátra, másoknak csak 
nyolc (a Sepsi OSK elhalasztotta az 
FC Argeș elleni idegenbeli találkozó-
ját, amelyet február 16-án pótolnak 
be – szerk. megj.), ez előnyt jelent, 
de ahhoz, hogy biztosak legyünk a 
felsőházban, még legalább három 
meccset meg kell nyerjünk és két 
döntetlent el kell érjünk.”

Diószegi László rámutatott, csoda, 
hogy azok a játékosok, akik múlt hé-
ten visszatértek, egyáltalán bírták az 
iramot és végigküzdötték a 90 percet 
a Jászvásári Poli elleni mérkőzésen, 

még akkor is, ha a végén 10 másod-
perces fi gyelmetlenségen múlott, 
hogy nem nyertek. Mint mondta, 
nehéz lesz a vírusfertőzés okozta ki-
hagyás után fi zikailag helyrejönniük 
egy-két héten belül, de a csapat erőn-
léti edzője mindent megtesz annak 
érdekében, hogy minél hamarabb 
megfelelő állapotba kerüljenek.

A Sepsi OSK jelenleg 34 ponttal az 
1. Liga negyedik helyén tartózkodik, 
előnye hat pont a 7–9. helyeken talál-
ható Chindia, Gaz Metan és UTA al-
kotta hármas előtt, amelyek egyaránt 
28–28 ponttal rendelkeznek, és a mos-
tani állás szerint lemaradnak a felső-
házról. A sepsiszentgyörgyi együttes 
legközelebb szombaton 21 órától ját-
szik, a bajnokság 23. fordulójában a 
Bukaresti Dinamo vendége lesz.

Ú jabb felkészülési mérkőzést ját-
szott a Székelyudvarhelyi FC, 

a labdarúgó 3. Liga tavaszi rajtjára 
hangoló együttes szerdán délben az 
ugyancsak harmadosztályos Szász-
régeni Avântult fogadta a műgyepes 
pályán.

A 9-es széria harmadik helye-
zettje kényelmetlen ellenfélnek bi-
zonyult, az első félidőben a szász-
régeniek a pályán is megmutatták, 
miért állnak olyan elöl a táblázaton, 
ám mindössze csak kapufáig jutot-
tak, az SZFC védelmét nem tudták 
átjátszani.

Az udvarhelyi csapat főleg a 
második játékrészben játszott ve-
szélyesen, a nagy formában lévő 
Barta vezérletével két gólt szerzett. 
A 76. percben Barta szép lövésével 

nem tudta legyőzni a jól védő szász-
régeni kapust, ám a kipattanóra jól 
érkezett Vékás, akinek könnyű dol-
ga volt az üres kapuval szemben. 
A hazaiak második gólja is Barta 
közreműködésével jött össze: a 84. 
percben Turcu szerzett labdát az el-
lenfél térfelén, majd Bartához pasz-
szolt, aki szépen tálalt Szőcs elé, az 
SZFC támadója pedig hét méterről 
a hálóba bombázott. A szászré-
geniek gyorsan szépíthettek volna, 
ám a távoli lövést Bordás szögletre 
mentette. Felkészülési mérkőzés: 
Székelyudvarhelyi FC–Szászrégeni 
Avântul 2–0 (1–0), gólszerzők Vé-
kás (76.), Szőcs (84.). SZFC: Moroz 
– Marucza, Mitra, Berkeczi, Simó, 
Sütő, Țepeș, Bálint, János, Hodgyai, 
Szfárli. A második félidőben: Bor-

dás – Rácz, Stoian, Mitra, Simó, 
Vékás, Tankó, Csala, Barta, Turcu, 
Szőcs.

Ez volt a csapat hetedik meccse a 
felkészülési időszakban, szombaton 
az FK Csíkszereda U19-es együttesét 
verte 2–1-re (gólszerzők Hodgyai, 
Țepeș, illetve Incze), azelőtt a Bar-
carozsnyói Olimpic Cetate (1–1), 
a Bákói Aerostar (5–2), a Petrolul 
Ploiești (1–3), a Sellenberki Viitorul 
(2–2) és a Bukaresti Rapid (1–4) ellen 
játszott.

Legközelebb szombaton délben 
lép pályára újabb felkészülési mecs-
csen az SZFC, az 5-ös csoport táblá-
zatán épp az udvarhelyiek előtt álló 
Kézdivásárhelyi SE lesz az ellenfél 
Székelyudvarhelyen.

Zátyi Tibor

Nem kötelező elengedniük a játékosaikat
A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) meghosszabbította a koro-
navírus-járvány miatt bevezetett szabályt, miszerint a kluboknak nem 
kötelező elengedniük játékosaikat a válogatotthoz. Az egyesületek 
akkor tagadhatják meg egy futballista elengedését a nemzeti együt-
teshez, ha annak utazása során bármikor és bárhol legalább öt napot 
karanténban kellene töltenie helyi járványügyi előírások miatt. A FIFA 
április végéig hosszabbította meg a világjárvány miatt tavaly beve-
zetett szabály érvényességét. Márciusban 135 válogatott – köztük a 
magyar és a román – lép pályára világbajnoki selejtezőmérkőzésen.

Oltóközpont lehet a Barcelona stadionja
Az FC Barcelona futballstadionja, a Camp Nou a koronavírus elleni töme-
ges oltás központja lehet – adta hírül az Esport3 katalán tévécsatorna. 
A katalán egészségügyi minisztérium terve szerint az arénát felkészítik 
arra, hogy megfeleljen a pandémia kiváltotta helyzetnek, mire az oltá-
sok tömeges beadására sor kerülhet Barcelonában. A szaktárca azért 
szemelte ki az egyik leendő helyszínnek a stadiont, mert a lakosság 
zömének a lehető leggyorsabban történő beoltásához tágas szabadtéri 
területekre van szükség, amelyek mindenki számára könnyen elérhetők.

• RÖVIDEN 

Az SZFC a hajrában győzte le Szászrégent

Legalább 11 pont kell a felsőházhoz
Jövő hét elején véget ér a karantén a Sepsi OSK összes játékosának

Diószegi László: „Lépéselőnyben vagyunk, 
de nagyon oda kell figyeljünk, mert hátulról 
elindultak a csapatok, a nyomunkban vannak”
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