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• Elege lett a romániai teremfoci körüli álla-
potokból a teremlabdarúgás helyett jövőben a 
jégkorongot támogató  Görbe Walternek, a Csík-
szeredai Imperial Wet csapat tulajdonosának.

D O B O S  L Á S Z L Ó ,  
JÓZSA CSONGOR

S ikerült elérnünk a címvédő csí-
ki együttes tulajdonosát, Gör-
be Waltert, és az eset kapcsán 

megszólaltattuk a Hargita megyei 
sportélet több klubjának vezetőjét. 
Görbét azért kerestük, mert két héttel 
ezelőtt derült ki, abbahagyja terem-
focicsapatának fi nanszírozását. 

Jakab: belefáradhatott Görbe

„Nincs sok együttes a román terem-
labdarúgásban, nem jó, ha meg-
szűnnek klubok, ráadásul nem egy 
bajnokcsapat. Az Imperial Wet elnö-
ke belefáradhatott abba a munkába, 
amit az évek során beletett, nehéz 
volt egyben tartani az egészet, hiszen 
elsősorban nem volt egy helyi játékos 
a keretben, aki ragaszkodik a klub-
hoz, a városhoz. Mind idegenlégiósok 
játszottak, ez pedig több adminiszt-
rációs problémát jelent a csapatnak. 
Évről évre ezen sportolók felverték a 
fi zetést, megugrottak az árak, nehéz 
volt ennek a menedzselése. Összessé-
gében számomra egy nagyon fontos 
üzenete van az egésznek: minél több 
helyi játékos kell a futsalcsapatoknál, 
ez oldhatja meg hosszú távra a fenn-
maradást” – fejtette ki Jakab Zoltán, 
a román teremlabdarúgó-válogatott 

volt szövetségi kapitánya, jelenleg az 
FK Székelyudvarhely elnöke, edzője.

Szondy: veszélyes 
az egyemberes támogatás

Szondy Zoltánt, az FK Csíkszereda 
elnökét is megszólaltattuk. „Nem 

jó, amikor egy csapat visszalép, egy 
klub megszűnik, egy sportág eltű-
nik. Rossz hír, mert az Imperial Wet 
a csúcson volt, bajnokcsapatként 
lépett vissza. Nagyon sajnálom az 
esetet, és ha én lennék a csíkszere-
dai önkormányzat, akkor legkeve-
sebb egy Pro Urbe díjat adnék Görbe 
Walternek, mert magánemberként, 
egyedüli támogatóként egy csapatot 
a bajnoki címig vezetett. Másfelől 
látni kell, hogy a kicsi országokban, 
illetve a gazdaságilag gyengébben 
fejlett régiókban, mint például Szé-
kelyföld, azok a klubok, amelyek 

egyetlen ember elhivatottságától, 
jóindulatától függnek, nagyon sé-
rülékenyek. Szerintem ezekben a 
régiókban a járhatóbb, a stabilitást 
jelentő út a közösségek által fenn-
tartott egyesületek működése. Az 
egyemberes klubok sajnos kevésbé.”

Hodos: nyomós oka lehetett

Hodos Lászlót, a Csíkszeredai Sport-
klub elnökét is megkérdeztük. „A 
sport szempontjából rossz hír, hogy 
megszűnik egy csapat, egy sportág 
Csíkszeredában. Másfelől csak gra-

tulálni tudok Görbe Walternek ah-
hoz, amit eddig elért csapatával. Kár, 
hogy megszűnt az Imperial Wet. Nem 
ismerem a hátteret, de biztosan meg-
volt a nyomós oka erre a döntésre.”

Görbe: egyszerűen elegem lett

Görbe Walter, az Imperial Wet tu-
lajdonosa nem kereste a nyilvános-
ságot, csapata hat év alatt kétszer 
nyert bajnokságot, győzött a kupá-
ban és a szuperkupában, képviselte 
Romániát a BL-ben, de sosem akart 
előtérbe kerülni. Most sem akart sze-
repelni, megkeresésünkre azonban 
elmondta a visszalépés okát. „Egy-
szerűen elegem lett. Már a Román 
Labdarúgó-szövetség (FRF) tavalyi 
döntései után megfogalmazódott 
bennem, hogy még egy szezont in-
dulunk, megnyerjük, és akkor abba-
hagyom. Sok időt és pénzt igényelt 
az, hogy olyan csapatot rakjunk 
össze, amelyik képes megnyerni a 
bajnokságot. Amikor az 1. Ligában 
elindultunk, felhívták a fi gyelmün-
ket, hogy ez nem úgy működik, hogy 
jövünk és itt, magyar vidéken román 
bajnokok leszünk. Megmutattam, 
hogy biza ez úgy működik – ha a pá-
lyán játszunk és nem az irodákban. 
Maradok a sport mellett, a csíkszere-
dai jégkorongot fogom támogatni, és 
remélem, hogy ebben a szezonban 
mindent megnyer a Sportklub” – 
mondta Görbe.

Teremfoci helyett jégkorong
Görbe Walternek elege lett a romániai futsalból, a csíki hokicsapatot fogja támogatni

Gól nélküli döntetlenről várja a 
hazai visszavágót a Sepsiszentgyör-
gyi Sepsi OSK a labdarúgó Konferen-
cia Liga második selejtezőkörében. 
Leo Grozavu együttese ma este fél 
8-kor a szemerjai stadionban fogad-
ja a szlovák Spartak Trnava (Nagy-
szombat) csapatát, a mérkőzést a Di-
gi Sport 1 és a Look Sport+ csatornán 
lehet élőben követni. A szurkolók je-
gyeket ma 10 és 13, illetve 15 és 19 óra 
között vásárolhatnak a stadion bejá-
ratánál, a belépők ára egységesen 50 
lej, 12 éves korig ingyenes a belépés. 
Az érvényben lévő szabályok szerint 

a mérkőzésen azok vehetnek részt, 
akik a találkozó előtt legalább 10 
nappal megkapták mindkét koro-
navírus elleni oltást, illetve egy 72 
óránál nem régebbi negatív RT-PCR 
tesztet vagy egy 24 óránál nem ré-
gebbi negatív gyorstesztet tudnak 
felmutatni (a szabályzat a kiskorú-
akra is vonatkozik). Ugyanakkor 
azok is részt vehetnek a mérkőzésen, 
akik igazolni tudják, hogy átestek a 
fertőzésen, és az első pozitív teszt-
eredménytől legalább 15, legtöbb 
180 nap telt el. Továbbá a stadion 
bejáratánál működik egy speciális 

tesztpont, ahol ma 10 és 19 óra kö-
zött antigén gyorstesztet lehet majd 
végeztetni, amelynek ára 30 lej.

A további magyar és román csa-
patok programja: 16 órától Sahtyor 
Karagandi (kazah)–FCSB, 19 órától 
FC Vaduz (liechtensteini)–Újpest 
FC, 21 órától Puskás Akadémia–FK 
Rigas FS (lett), 21.30-tól Universita-
tea Craiova (román)–KF Laçi (albán). 
Az első meccseken a Puskás Akadé-
mia 3–0-ra, az Újpest 2–1-re, az FCSB 
1–0-ra nyert, a Craiova pedig 1–0-ra 
kikapott.

Horváth Bálint Ottó

Sima SZFC-siker a kupában
Tegnap délután rendezték a labdarúgó Román Kupa első fordulóját, 
Hargita megyében két székelyudvarhelyi csapat, a 4. Liga bajnoka, 
a Golimpiákosz és a 3. ligás SZFC csapott össze. Román Kupa, 1. 
forduló: Székelyudvarhelyi Golimpiákosz–Székelyudvarhelyi FC 0–6 
(0–3), gólszerzők Mateiciuc (30.), Simó (34., 90,), Bálint (38.), Vékás 
(52., 84.). A következő fordulót augusztus 11-én rendezik.

• RÖVIDEN 

Hazai közönség előtt juthat tovább a Sepsi OSK
8.00 Kajak-kenu, Olimpiai Játékok (Eurosport 1)
8.00 Tenisz, Olimpiai Játékok (Eurosport 2)
10.15 Női kézilabda, Olimpiai Játékok: Montenegró–Norvégia (TVR 1)
12.15 Ökölvívás, Olimpiai Játékok (Eurosport 1)
13.15 Úszás, Olimpiai Játékok (TVR 1)
13.30 Női kézilabda, Olimpiai Játékok: Magyarország–Oroszország 
          (TVR 1, M4 Sport, Eurosport 2)
13.45 Torna, Olimpiai Játékok (TVR 2, Eurosport 1, Duna TV)
15.00 Asztalitenisz, Olimpiai Játékok (Eurosport 2)
15.00 Férfi kosárlabda, Olimpiai Játékok: Spanyolország–Argentína (TVR 1)
16.00 Labdarúgás, Konferencia Liga: Karagandi–FCSB (Pro X)
19.00 Labdarúgás, Konferencia Liga: Vaduz–Újpest (M4 Sport)
19.30 Labdarúgás, Konferencia Liga: Sepsi OSK–Trnava 
         (Digi Sport 1, Look Sport +)
21.00 Labdarúgás, Konferencia Liga: Puskás Akadémia–Rigas FS (M4 Sport)
21.30 Labdarúgás, Konferencia Liga: U Craiova–Laci (Digi 1, Look Sport+)
3.00 Atlétika, Olimpiai Játékok (Eurosport 1, Duna TV)
4.00 Evezés, Olimpiai Játékok (TVR 1, Eurosport 1)
4.30 Úszás, Olimpiai Játékok (TVR 1, Eurosport 1, M4 Sport)

• S P O R T E S E M É N Y E K  A  T E L E V Í Z I Ó B A N  

A Ferencváros kettős győzelem-
mel jutott tovább a labdarú-

gó Bajnokok Ligája selejtezőjének 
második fordulójából, miután az 
egy héttel ezelőtti, hazai első mér-
kőzésen elért 2–0-s sikert követő-
en a párharc kedd esti, idegenbeli 
visszavágóján 3–1-re nyert a litván 
Zalgiris Vilnius ellen. Az előző 

idényben BL-főtáblás vendégek-
nél a marokkói Ryan Mmaee dup-
lázott, és a szlovák Robert Mak is 
betalált. 

A magyar csapat ezzel biztosítot-
ta, hogy ősszel valamelyik nemzet-
közi kupasorozat csoportkörében 
szerepel majd. A BL-selejtező harma-
dik fordulójában a cseh Slavia Praha 

lesz az FTC ellenfele, az első meccset 
jövő héten játsszák a Groupama Aré-
nában. 

A Kolozsvári CFR ellenfele a gib-
raltári Lincoln Red Imps volt a BL-se-
lejtező 2. fordulójában. A román baj-
nok idegenben 2–1-re nyert, a tegnap 
esti visszavágó pedig lapzárta után 
fejeződött be.

A Slavia lesz a Fradi következő ellenfele

Már csak emlék. Románia 
bajnokcsapata 2021-ben: 
a Csíkszeredai Imperial Wet

◂  KORÁBBI  FELVÉTEL:  SORIN PANĂ




