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LABDARÚGÁS

1. Liga, 21. forduló (pótolt mérkőzés)
kedden 19 órától FC Argeș–Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK
24. forduló
pénteken 17.30-tól FC Voluntari–FC Argeș, 20.30-tól U Craiova–Hermannstadt
szombaton 17 órától Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK–Academica Clinceni, 
20 órától Astra–Bukaresti Dinamo
vasárnap 18 órától Medgyesi Gaz Metan–Kolozsvári CFR, 
20.30-tól FCSB–Chindia Târgoviște
hétfőn 17.30-tól Aradi UTA–Botoșani, 20.30-tól Viitorul–Jászvásári Poli
2. Liga
szombaton 11 órától FK Csíkszereda–Resicabányai MSC

Bajnokok Ligája
kedden 22 órától FC Barcelona–Paris Saint-Germain és RB Leipzig–Liverpool
szerdán 22 órától FC Porto–Juventus és Sevilla–Borussia Dortmund
CONIFA
16 órától a férfi Európa-bajnokság és a női világbajnokság 
csoportkörének sorsolása

TEREMLABDARÚGÁS

Román Kupa, nyolcaddöntő: szombaton Simándi Sólymok–
Gyergyószentmiklósi Inter, Jászvásári Poli–Csíkszeredai Imperial WET, 
Gyergyóremetei Kereszthegy–Dévai Autobergamo.

JÉGKORONG

Erste Liga
szerdán 18.30-tól Csíkszeredai Sportklub–Ferencvárosi TC
csütörtökön 18.30-tól Csíkszeredai Sportklub–FTC és Gyergyói HK–DAB
szombaton 18.30-tól Csíkszeredai Sportklub–DAB és Gyergyói HK–FTC
vasárnap 18.30-tól Brassói Corona–FTC, Csíkszeredai Sportklub–DAB
Román bajnokság
hétfőn 18.30-tól Sapientia U23–Csíkszeredai Sportklub

KÉZILABDA

Másodosztály, harmadik torna
pénteken 15.20-tól Szejke SK–Tordai Potaissa II.
szombaton 18 órától Szejke SK–Kolozsvári Universitatea
vasárnap 15.20-tól Temesvári Politehnica CSU–Szejke SK
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Téli sport lett a foci?

A napokban játszották le a Román Kupa nyolcad-
döntőinek mérkőzéseit. Mivel február közepe van, 
váratlanul beköszöntött a tél. Botoșani-ban a helyi 

csapat és a Craiova közötti összecsapáson nagy pely-
hekben hullt a hó, a mérkőzés kezdete után 10 perccel 
az alapvonalak sem látszottak. Amikor már a játékvezető 
sem tudta, hol kezdődik és hol ér véget a pálya, megál-
lította a meccset. Hamar előkerült néhány úriember pár 
lejes ócska seprűvel, hogy megoldja a problémát. A siker 
elmaradt, a kapusokra ráült a hó, foci helyett csicsonka-
versenyt láthattunk a tévében.     

Azt hiszem, fölösleges bárkinek megmagyarázni, hogy 
vannak nyári sportok és vannak téliek. Utóbbiak közé 
tartozik például a jégkorong, a sízés, a korcsolya, a bob, 
a szánkó, és Romániában újabban a labdarúgás is. Azzal 
az erővel, ahogyan télidőben kivonulnak a csapatok a 
focipályákra, akár szépen bemehetnének egy jégcsarnok-
ba is, nagy különbség nem lenne. Hoki vagy foci – szinte 
mindegy. Bár idén eddig alig havazott, már volt néhány 

mérkőzés, amelyen inkább lehetett volna hógolyózni 
vagy hóembert építeni, mint labdát kergetni. De ahogy 
sok minden ebben az országban, látszólag ez sem 
érdekel senkit a felelősök közül. Vagy még inkább: ennek 
sincs felelőse. No nem az időjárásnak, hanem a körülmé-
nyeknek, amelyek között egy mérkőzés lezajlik...

Érthetetlen, hogy a Román Labdarúgó-szövetség 
(FRF) és a Hivatásos Labdarúgó Liga (LPF) hogyan űzhet 
csúfot egy sportágból, a szurkolókból (még ha nem is 

engedik ki őket a lelátókra, de a képernyő előtt is kín 
nézni a meccseket), a játékosokból, edzőkből vagy akár 
a játékvezetőkből. Miért tűrik el, hogy az alkalmatlan 
stadionokban úgy tegyenek a szemben álló felek, mintha 
futballoznának. Ha már fagyban, hóban, jégesőben 
kénytelenek lejátszani a mérkőzéseket, annyi elvárható 
lenne a 21. század elején, hogy legalább fűtőberendezés-
sel ellátott arénákban rendezzék meg ezeket, ahogyan 
az a civilizált világban történik. Elméletileg egy olyan 
pályán, mint az említett botoșani-i, nem lett volna szabad 
játszani, hiszen a szabályzatba is bele van foglalva: ha a 
játékosok testi épsége veszélyeztetve van, le kell állítani 
a mérkőzést. Vagy el se kezdeni… (A krajovai stadionnak 
van fűtőberendezése, de januárban épp egy Sepsi elleni 
meccset játszottak minősíthetetlen körülmények között, 
mert az nem működött!) Csak mellékesen: a padlófűtést, 
ami egy pálya melegítésének is az alapja, nem a modern 
ember találta ki, az ókori rómaiak már vidáman alkalmaz-
ták. Akkor és ott lehetett, itt és most nem…

A honi labdarúgás egyre alacsonyabb színvonalához 
nem csak a stadionok minősíthetetlen állapota járul hoz-
zá. Sőt! A gyengécske játékosállomány, a játékvezetők 
hiányos felkészültsége, a vezetők hozzá nem értése olyan 
körülményeket teremtenek, hogy az embernek lassan 
elmegy a kedve az egyik legnépszerűbb sportág követé-
sétől. Most, hogy üresek a lelátók és a nézők helyett a 
hó szállingózik a stadionokba, jobban hallható mindaz, 
ami a pályán történik. Például a játékosok oroszlánszerű 
üvöltése, ha az ellenfél hozzájuk ér. Néha úgy fetrenge-
nek, mint akit gépfegyverrel lőttek meg, aztán ha a bíró 
nem veszi be a nyekergést, egy szempillantás alatt talpon 
vannak. És azok, akik tragikus jelenetet alkotnak egy 
érintésből, akik az időt húzzák, nem is a legrosszabbak. 
Nézni is kínos, ahogy egyre több fiatal játékos szimulál. 
A szó legocsmányabb értelmében. Mintha ifi korban nem 

is tanulnának mást. Még nem tudják a kapuig ellőni a 
pettyest, a társ elé passzolni a labdát, de már olyan cso-
dálatosan imitálják, hogy elkaszálták őket, hogy drámai 
alakításért akár díjat is kaphatnának. Nemrég történt egy 
bajnokin, hogy az ifjú tehetség összeesett anélkül, hogy 
bántották volna, a vonalbíró beintett, erre a játékos az 
idegrohama végén egyszerűen elküldte a zászlólengetőt 
melegebb éghajlatra. Az ilyet egy időre nevelőintézetbe 
kellene küldeni, csak utána engedni focizni… Az időseb-
bek még emlékezhetnek az 1970-es mexikói világbajnok-
ságról arra a jelenetre, amikor Franz Beckenbauer, a né-
met válogatott kapitánya súlyos vállsérülést szenvedett. 
Miután a csapat már kihasználta két cserelehetőségét, 
kificamodott vállal, kulcscsonttöréssel, felkötött karral is 
végig a pályán maradt. Ám ő férfi volt, sportember, nem 
pedig a Hattyúk tavának egyik szereplője.

Sajnos a játékvezetők is ritkán állnak a helyzet magas-
latán. Amióta az a cifra helyzet uralkodik, hogy főnökük 
egy görög állampolgár, aki többnyire láthatatlan és néma, 
és a mérkőzéseket baráti alapon osztja ki az érintettek 
között, mintha az egész testület egy pásztor nélküli nyáj 
lenne. Nem számít, ha hibáikkal befolyásolják a mér-
kőzések kimenetelét, ha miattuk rúgnak ki edzőket, ha 
szurkolókat kergetnek a depresszióba, a következő héten 
ott folytatják, ahol abbahagyták. Nincs felelősségre 
vonás, egy ejnye-bejnyével megússzák a legostobább 
tévedéseiket is. A sípmesterek esetében feltételezhe-
tők más érdekek is, de jobb, ha erre nem is gondolunk. 
Inkább maradjunk annyiban, hogy szakmai színvonaluk 
most éppen mélyrepülésben van…

Egyebek mellett ezek az összetevők uralják jelenleg 
az itteni labdarúgást. Ennek ellenére a sportcsatornák 
adásidejének jelentős részét még mindig a foci foglalja 
el. Ameddig bármilyen körülmény között dől a pénz a 
klubokhoz, jelentős változásra nem is számíthatunk.
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Ütőt ragadott Novák Károly Eduárd. 
Székelyudvarhelyen Szőcs Bernadettel 
adogatott, míg Marosvásárhelyen 
jégre lépett a sportminiszter




