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N Y E R E M É N Y S Z E L V É N Y

KOMOLY HOZZÁÁLLÁSUK SZÁMLÁJÁRA ÍRJÁK A SEPSISZENTGYÖRGYIEK AZ ÚJABB TÖRTÉNELMI SIKERT

Európába jutott a Sepsi OSK
Négy évvel ezelőtt élvonalbeli 
feljutását ünnepelte a Sepsi OSK 
labdarúgócsapata, most pedig már 
európai kupaszereplést is kiharcolt. 
Az újabb történelmi sikert a Viitorul 
elleni osztályozó megnyerésével 
érték el, a tulajdonos Diószegi 
László pedig komolyságukban látja 
menetelésük titkát.
» VÁSÁRHELYI-NYEMEC RÉKA 

Ú jabb mérföldkőhöz érkezett a Sep-
si OSK labdarúgócsapata: a négy 
évvel ezelőtt még élvonalbeli felju-

tását ünneplő sepsiszentgyörgyi együttes 
eddigi legjobb Liga 1-es szezonját zárva 
hétvégén belépőt nyert a nemzetközi po-
rondra is. Az újonnan induló Konferencia 
Liga selejtezőjében léphet majd pályára a 
2021–2022-es idényben, miután a bajnoki 
osztályozón 1-0-ra legyőzte hazai pályán a 
Viitorul gárdáját.

Korábban többen is szóvá tették nem-
tetszésüket amiatt, hogy alsóházi csapat 
lehetőséget kap európai szerepelésért ját-
szani, de a papírforma érvényesült azáltal, 
hogy a playoffb  an negyedik háromszékiek 
felülmúlták a playoutban negyedik – ösz-
szesítettben tizedik – konstancaiakat. 
Utóbbiak, mint ismeretes, először az al-
sóházban élen zárt Chindiát győzték le, 
amely gárdával azért csaphattak össze, 
mert az alsóház második és harmadik he-
lyezettje, az UTA, illetve a Medgyes nem 
kért a nemzetközi szerepléshez szükséges 
UEFA-licencet.

A Sepsi OSK viszont igen, hiszen az 
egész idény során stabilan jó teljesítményt 
nyújtott az élmezőnyben. Ennek megkoro-
názását nemzetközi szerepeléssel a klub-
tulajdonos Diószegi László szerint csak 
pozitívan lehet megélni. „Legalább most 
van, aminek igazán örüljünk” – mondta 
lapunknak. Sikerüket a komolyságnak, a 
becsületnek, a tisztességnek és „nagyon 
sok ember nagyon sok munkájának” tu-
lajdonítja. Ünneplésre viszont sok idejük 
nem volt. Rövid, egy-másfél órás ünnep-
lést tartottak, mert a játékosok siettek 
haza. „Hosszú volt ez az idény, ők is alig 
várták, hogy hazamenjenek a családjuk-
hoz” – jegyezte meg. Ismeretes, hogy ki-
vitelezés alatt áll a Sepsi OSK új stadionja, 
ugyanakkor a Konferencia Liga selejte-
zőkörében még nem használhatják. „Mi 

reménykedünk, hogy a régi stadionban 
tudunk egy mérkőzést játszani, de még az 
sincs eldőlve” – mondta Diószegi, hozzáté-
ve, hogy első ellenfélként „verhető” csapa-
tot szeretne a sorsoláskor, hogy majd csak 
a harmadik fordulóra „maradjon” számuk-
ra erősebb alakulat az európai porondon. 
A stadion építésének lezárultát amúgy 
augusztus közepére tervezik, de egyelőre 
még nincs pontos dátum az átadásra.

Hadnagy: „nem vallhatunk
szégyent”
„Még egy történelmi siker, amit ez a kicsi 
város el tudott érni és nagyon reméljük, 
hogy továbbra is tudunk ilyen szépen, lép-
csőzetesen haladni előre, és nagyon remél-

jük, hogy nem vallunk szégyent” – mond-
ta a Krónikának a klubot vezető Hadnagy 
Attila. Ő, akárcsak Diószegi, a komoly 
hozzáállásban, a csapatmunkában, az 
együttműködésben látja az eredményessé-
gük titkát. „Látszik, hogy mi egy nagy csa-
lád vagyunk, mindenki odateszi magát, 
úgyhogy ez a történelmi siker mindenkié, 
mindenki hozzájárult” – hangsúlyozta. 
Érdeklődésünkre elmondta: amikor négy 
éve feljutottak az élvonalba, az valóságos 
csoda volt, de ez a mostani történelmi si-
ker is nagy jelentőséggel bír. „Nem tudok 
választani a kettő közül, hogy melyik oko-
zott nagyobb örömet” – ismerte el.

A klubvezető tájékoztatása alapján a 
keret módosulni fog a nyári szünet folya-
mán. Leo Grozavu vezetőedzővel szerző-
dést hosszabbítottak, de több futballista 

távozni fog. A játékosok összlétszámát is 
33-ról 27-28-ra csökkentik. „Többen fog-
nak elmenni, mint jönni, de kell 4-5 jó já-
tékos, akiket minél hamarabb be tudunk 
illeszteni a csapatba, és erősíteni tudják 
azt. Ne felejtsük el, Európában játszunk, 
és nem vallhatunk szégyent” – szögezte 
le. A csapat most két hétig vakációt tart, 
június 15-én gyűlnek ismét össze, majd 25-
én Ausztriába utaznak edzőtáborba július 
9-ig. Utána készülnek a Liga 1 első fordu-
lójára, amely 17–18-án lesz, majd 22-én 
pályára lépnek legelső európai kupaselej-
tezőjükön. „Rövid az idő a felkészülésre, 
de nagyon nehéz éven vagyunk keresztül, 
kifacsarta a fi úkat, kell ez a rövid szünet” – 
mondta Hadnagy.

Hárman a millióért
A Sepsi OSK mellett a Craiovai Universita-
tea és az FCSB szerepel még Romániából 
a Konferencia Ligában. Mindegyikük a 
második selejtezőkörben kezd, de utóbbi 
kettő kiemelt lesz a június 16-i sorsoláskor. 
Ezen szakaszban a csapatok 350 ezer euró 
jutalmat kapnak, továbbjutás esetén pe-
dig 550 ezer eurót ér majd a pályára lépés 
a harmadik selejtezőkörben. A playoffb  an 
már 750 ezer euró a jutalom, míg a főtáblás 
kvalifi káció mintegy hárommillió eurós 
bevételt jelent. Ezen túlmenően a cso-
portkörben minden egyes győzelmet 500 
ezer euróval, a döntetlent pedig 166 ezer 
euróval honorálja az UEFA. A továbbjutás 
további bevételt jelent, míg végül a döntő-
sök 3 millió eurót, a győztes pedig további 
2 milliót kap.
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Sikeredzővel erősített a Dinamo
Xavi Pascual lett a Dinamo férfi  
kézilabdacsapatának vezetőedzője. A 
Barcelonát tizenkét év után elhagyó 
53 éves spanyol szakember Constantin 
Ștefant váltja a román bajnok és kupa-
győztes bukaresti együttesnél. Három 
évre kötelezte el magát. Pascual 2016 
és 2018 között Románia férfi  váloga-
tottjának is volt a szövetségi kapitánya. 
A hazai női bajnokságban eközben 
szintén bukaresti győztest avattak a 
CSM személyében, a következő idény 
viszont izgalmasnak ígérkezik, mi-
után a Brăila a dán Morten Soubak 
edző irányítása mellett több klasszist 
is leigazolt. Legutóbb a norvég olim-
piai és világbajnok Amanda Kurtovic 
érkezését jelentették be. A Râmnicu 
Vâlcea is új edzővel folytatja, Florentin 
Pera ugyanis elszerződött a BL-négyes 
döntőben idén negyedik helyen végzett 
CSZKA Moszkvához.

Tempestini nyerte a Máramaros Ralit
A címvédő Simone Temepestini nyerte 
meg a Márarmaros Ralit, az országos 
bajnokság negyedik futamát. Legkö-
zelebb az Argeș Ralit rendezik, június 
11–12-én.

Döntőbe jutott a Nagyváradi VSK
férfi  kosárlabdacsapata
A Nagyváradi VSK lett a hazai férfi  
kosárlabda-bajnokság első döntőse, mi-
után a legjobb négy között 3:0-ás össze-
sítettel felülmúlta a Pitești gárdáját. A 
másik ágon a Kolozsvári U-BT hétfő este 
kikapott a Voluntari gárdájától, ezért 
az egyik fél harmadik győzelméig tartó 
párharc ma folytatódik. A Szamos-parti-
ak 2:1-re vezetnek az összetettben.

Kiújult Szoboszlai Dominik sérülése
A német Kicker sportlap információja 
szerint kiújult Szoboszlai Dominik 
ágyéksérülése, így a RB Leipzig ma-
gyar válogatott labdarúgója biztosan 
nem szerepelhet a részben budapesti 
rendezésű, jövő pénteken kezdődő 
Európa-bajnokságon. A lap internetes 
oldala úgy tudja, hogy a középpályás 
már távozott az ausztriai edzőtábor-
ból. Marco Rossi szövetségi kapitány 
lapzártánk után hirdetett szűk keretet 
a kontinensviadalra, ahol az F csoport-
ban a címvédő portugálok (június 15.), 
valamint a világbajnok franciák (június 
19.) és a németek (június 23.) lesznek 
az ellenfeleik. Előbbi két együttessel a 
Puskás Arénában – nézők előtt – ját-
szanak, míg a Nationalelff el München-
ben csapnak össze.

Újabb álom vált valóra. A Sepsi OSK kiharcolta az európai kupaszereplést




