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N Y E R E M É N Y S Z E L V É N Y

A NAGYVÁRADI TÁBLABÍRÓSÁG ÉRVÉNYTELENÍTETTE A ROMÁN VÍZILABDA-SZÖVETSÉG TAVALYI HATÁROZATÁT

A Nagyváradi VSK „elperelte” a Steaua aranyérmét

Pert nyertek. A váradiaknak adott igazat a táblabíróság a pólószövetséggel szemben

Bíróság módosította a hazai férfi  vízi-
labda-bajnokság elmúlt szezonjának 
végeredményét, és a felperes Nagyvá-
radi VSK kérésére eltörölték a sport-
ági szövetség azon döntését, amely 
a Steauának ítélte az első helyet. A 
két rivális csapat az idei szezonban 
döntőt játszik egymás ellen.

» V. NY. R.

P ert nyert a Nagyváradi VSK, a helyi 
táblabíróság érvénytelenítette a Ro-
mán Vízilabda-szövetség azon tavaly 

júniusi határozatát, amely alapján a Steaua 
férfi  együttesének ítélték a 2019–2020-as 
szezon bajnoki címét.

Mint arról korábban beszámoltunk, az 
idényt a koronavírus-járvány miatt befa-
gyasztották, a férfi együttesek pedig nem 
jutottak közös megállapodásra a végered-
ményt illetően. A többség a végeredmény 
kihirdetésére szavazott, amelyhez az aktu-
ális rangsort vették fi gyelembe. Az alapján 
valóban a Steaua állt az élen, csakhogy a 

váradiaknak akkor volt négy elmaradt mér-
kőzésük, amelyeket lejátszva és megnyer-
ve, letaszították volna az első helyről a bu-
karestieket. Emlékezetes az is, hogy a VSK 
tavaly épp a Steauát legyőzve hódította el a 
Román Kupát a járvány kitörése előtt, és az 
Eurokupában is az elődöntőig meneteltek 

Dorin Costrăș edző tanítványai. Emiatt is 
voltak elégedetlenek a Körös-partiak, akik 
az igazságtalannak tartott döntést megtá-
madták a bíróságon. A héten kiadott közle-
ményükben kiemelték: a táblabíróság ítéle-
te megerősíti a Nagyváradi VSK elvárását, 
amely alapján a sportserlegeket csakis a 

versenyek lejátszása után, szigorúan sport-
érdem alapján szabad kiosztani. „Nem 
lehet érmeket kiosztani, és rangsort felál-
lítani egyéb, szubjektívnek minősíthető 
formában, mert az ellentmond a sporttevé-
kenység elveinek” – fogalmaztak. Emléke-
zetes, hogy a váradiak tavaly megfelelőbb-
nek tartották volna, ha – a magyarországi 
és az olaszországi pontvadászatok példáját 
követve – nem hirdettek volna bajnokot. A 
női pontvadászatban amúgy holtverseny-
ben, a Steaua és a Rapid osztozott a bajnoki 
címen.

A Nagyváradi VSK idén is a Steauával 
küzd a férfi  bajnokság aranyérméért. Az 
egyik fél harmadik győzelméig tartó döntő 
hétvégén 1-1-es összetett állás után folytató-
dik a Körös-parti uszodában. Szombaton és 
vasárnap egyaránt délben mártóznak meg 
a medencében. A pontvadászat bronzérme 
már gazdára talált: az egyik fél harmadik 
győzelméig tartó kisdöntőt a Dinamo nyer-
te meg tegnap, amikor sorozatban harmad-
jára is felülmúlta a Rapidot. Hazai pályán 
13-5-re és 12-11-re nyertek a „piros-kékek”, 
majd a „vasutasok” vendégeként 15-13 ará-
nyú diadalt arattak a dobogós helyezésért.
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» RÖVIDEN

Vakációs hangulatban zárta a szezont a Craiova
Gól nélküli döntetlennel zárult szerda este a Craiovai Universitatea–Clinceni 
mérkőzés a hazai élvonalbeli labdarúgó-bajnokság felsőházi rájátszásának utolsó 
fordulójában. Az összecsapásnak már nem volt tétje az oltyán együttes számára, 
hiszen Liga 1-es bronzérme már korábban biztossá vált, mint ahogyan az is, hogy 
Román Kupa-győztesként részt vehet majd az új Konferencia Liga 2021–2022-es 
szezonjának selejtezőiben. Az Ilfov megyeiek helyezése lapzártánk után, a Sepsi 
OSK–Botoșani találkozó eredményének függvényében véglegesedett. Lapzár-
tánk után játszották a Chindia–Viitorul mérkőzést is a nemzetközi szereplésért 
zajló osztályozóban. A győztes vasárnap Sepsiszentgyörgyön lép pályára a Liga 
1 playoffjában negyedik helyen záró Sepsi OSK ellen. Előtte, szombaton Călărași–
Voluntari és Mioveni–Hermannstadt párosítás szerint játszanak az élvonalbeli 
szereplésért.

Növekszik a futball-BL összdíjazása
Növekszik a labdarúgó Bajnokok Ligája összdíjazása, mivel az európai szövet-
ség (UEFA) bevétele is nőtt a kereskedelmi jogok értékesítésének és a szponzori 
juttatásoknak köszönhetően. A szervezet közleménye alapján az MTI jelezte: az 
UEFA-nak az európai kupasorozatokból származó bevétele 3,5 milliárd euró lesz a 
következő három évben, ez közel nyolc százalékkal több, mint a 2018 és 2021 kö-
zötti időszakban. Minden BL-résztvevő klub 15,64 millió eurót kap az indulásért, 
ez az elmúlt három szezonban 15,25 millió euró volt. A csapatok között valamivel 
több mint 2 milliárd eurót osztanak szét összesen, szemben az eddigi 1,95 mil-
liárddal, a legjobban kereső klub körülbelül 130 millió eurót kaphat. Az Európa 
Liga összdíjazása 465 millió euróra csökken, az új Konferencia Ligában pedig 235 
millió eurót osztanak szét.

» ORBÁN ZSOLT

Az Európa Liga-specialista Unai Emery a 
Sevillával elért triplázás után a Villar-

real labdarúgócsapatát is csúcsra juttatta a 
második számú európai kupasorozatban. 
A „Sárga Tengeralattjáró” legénysége nem 
a tőle megszokott, off enzív játékkal rukkolt 
elő a lengyel kikötővárosban, Gdanskban 
rendezett döntőben, sokkal inkább a fegyel-
mezett védekezésre került a hangsúly.

A spanyolok a 29. percben így is meg-
szerezték a vezetést, a házi gólkirály Ge-
rard Moreno továbbította a kapuba Parejo 
szabadrúgásból betekert labdáját. A nagy 
mezőnyfölény ellenére a Premier League 
ezüstérmese nem tudott igazán nagy lehető-
ségeket kialakítani az első félidőben, aztán 
a második játékrész elején egy kis szerencse 
is kellett az egyenlítéshez: Edinson Cavani 
jókor volt jó helyen, az uruguayi csatár egy 
blokkolt lövés után könnyedén bevette az el-
vetődő Gerónimo Rulli kapuját.

Az argentin hálóőrnek később azonban 
főszerep jutott a maratoni döntőben, amely 

az 1-1-es rendes játékidő és a gól nélküli túló-
rázás után az éjszakába nyúlt. A tizenegyes-
párbajban a mezőnyjátékosok közül senki 
sem hibázott, így a 11. körben a kapusokon 
volt a sor, hogy a büntetőponthoz álljanak. 
Rulli elképesztő magabiztossággal vágta 
be a sajátját, majd kivédte David de Gea ti-
zenegyesét, így a drámai végkifejlet után a 
Villarreal nyerte a trófeát, ami a castelloni 
labdarúgóklub közel százéves történetének 
legnagyobb sikere.

Szombat este az UEFA Bajnokok Ligájának 
is új győztese lehet, amennyiben a Mancheser 
City felül tudja múlni a 2012-es bajnok Chel-
sea-t. A portói fi nálé favoritjának Pep Guar-
diola alakulatát tartják, bár a Chelsea már 
többször bizonyította a jelenlegi szezonban, 
hogy képes borítani az oddsokat. Ráadásul a 
két csapat idei három egymás elleni ütközeté-
ből kettőt a londoni kékek nyertek meg.

A 22 órakor kezdődő fi náléra az Európai 
Labdarúgó-szövetség 16 500 nézőt enged be 
az 50 ezer férőhelyes Dragao Stadionba. Az 
angol házi döntőn spanyol játékvezető, An-
tonio Mateu Lahoz fújja a sípot.

A Villarreal nyerte az Európa Ligát




