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– A mérkőzés előtt tizenegy 
nappal hívott fel Pierluigi Collina, 
az UEFA játékvezetői bizott-
ságának szakmai vezetője, tőle 
tudtam meg, hogy nekünk adták 
a döntőt. – árulta el Kassai Vik-
tor, majd bevallotta: – Titokban 
kellett tartanunk a közvetlen kör-

nyezetünkben is, hogy hová 
és mi járatban megyünk. 

Csütörtökön érkeztünk 
meg Londonba, ahol 
az UEFA képviselői 

elvittek a szállodába. Pénteken 
kizárólag a meccsre összpontosí-
tottunk, találkoztunk a találkozó 
játékvezető-ellenőrével, majd 
mind a heten edzettünk egyet a 
Wembley gyepszőnyegén. A dön-
tő bebizonyította, hogy az európai 
klubfutball csúcsmérkőzésén is 
lehet sportszerűen és fegyelme-
zetten játszani, amit alátámaszt a 
21 fault. Az volt a lényeg, hogy 
élvezzük minden pillanatát annak, 
amit mi csinálunk. Megnyugtató, 
hogy a legbefolyásosabb veze-
tők, Marc Batta, Hugh Dallas és 
Pierluigi Collina is maximálisan 
elégedett volt a működésünkkel.   

A hazatérésük utáni hétfőn a 
Hivatásos Labdarúgók Szerve-
zetének gáláján Kassai Viktor át-
vehette a 2010-2011-es évad leg-
jobb játékvezetőjének járó díjat. 
Ugyanakkor a HLSZ az ünnepsé-

gen Erős Gábort és Ring Györgyöt 
is elismerésben részesítette.

– Ez csapatmunka, emiatt is 
értékes a kitüntető cím. A játékve-
zető egyszerűen nem boldogulhat 
a segítői nélkül. A fi náléban köz-
reműködő asszisztensek mellett 

Ez a hét is hamar elment – merenghettek el a BL-döntőre elviharzó 
magyar játékvezetői csapat láttán. Mesébe illő, ahogy – nem előz-
mény nélkül... – egyik pillanatról ötről a hatra jutottak heten. Hogy 
ez miként hat a honi bíráskodás respektjére, megkérdőjelezhetet-
len. Szokatlan bizsergés lett úrrá az értük szorítókon, és az érzés a 
fi nálé közeledtével felerősödött. Elképzelhető, hogy az érintettek 
miként élték át a csodás napokat, a küldéstől egészen a mérkőzést 
követő visszhangokig.
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Micsoda trió: Erős, Ferguson, 
Guardiola!

Magasban a sárga – kétség 
nem férhetett hozzá

 Jegyzőkönyv

2011. május 28., 20.45, Wembley

FC Barcelona–
Manchester United 3–1 (1–1)
Barcelona: Victor Valdes – Daniel 
Alves, Gerard Pique, Javier Mascherano, 
Eric Abidal - Sergio Busquets (Charles 
Puyol, 88.), Xavi, Andres Iniesta – 
Pedro (Ibrahim Aff elay, 92.), Lionel 
Messi, David Villa (S. Keita, 86.).

Manchester United: Edwin van der 
Sar – Fabio (Nani, 69.), Rio Ferdinand, 
Nemanja Vidic, Patrice Evra – Antonio 
Valencia, Michael Carrick (Scholes, 
77.), Ryan Giggs, Park Dzsi Szung – 
Wayne Rooney, Javier Hernandez.

Gól: Pedro Rodriguez (27.), Messi 
(54.), Villa (69.), ill. Rooney (34.).
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köszönettel tartozom Fábián Mi-
hálynak, Bognár Tamásnak, Vad 
II Istvánnak és Kispál Róbertnek 
is. Vámos Tibor sérülése miatt 
tavasszal nem lehetett tagja csa-
patunknak, az őszi BL-szezonban 
pedig Bede Ferenc tartalék-játék-
vezetőként tette oda magát.

Apai szavak

Kassai Viktor édesapja ritkán 
szólal meg. A Tardos–Ács Komá-
rom-Esztergom megyei Magyar 
Kupa-döntő meccs apropóján a 
Nemzeti Sportban kivételt tett a 
66 esztendős, a játékvezetői pá-
lyán 39 (!) éve szorgoskodó Kas-
sai István.

„Amikor a résztvevők bemu-
tatásakor a Wembley kivetítőjén 
megjelent a fi am fényképe, nos, az 
a pillanat számomra mindent meg-
ért. Az első megyei meccsén még 

ciripelt a tücsök a háta mögött. A 
Wembleyben a Barcelonának és a 
Manchesternek vezetett közel 90 
ezer szurkoló előtt. Ha könyvet 
írnék a pályafutásáról, a címe akár 
ez is lehetne: A tücsökciripeléstől 
Londonig. Már akkor sejtettem, 
hogy idáig jut, amikor a bicskei 
körzetben vizsgáztattam. Az első 
évében együtt jártuk a pályákat, én 
vezettem a mérkőzést, ő lengetett, 
és közben megtanítottam, amire 
csak tudtam. Egy esztendő után 
aztán fordult a kocka, én fi gyeltem 
az oldalvonal mellől, hogyan fejlő-
dik. Panaszom nemigen lehetett rá. 
Mint ahogy most sem...”

„Léphetnek még 
ennél is feljebb”

– Néhány perccel azután, hogy 
Viktor értesült a nagyszerű hírről, 
Collina engem is hívott.Kassai 
Viktor kiváló versenyző típus, a 

felelősségteljes döntéseknél, a 
kiállításoknál, a tizenegyeseknél 
sem habozik. Emellett a játéko-
sok, az edzők és a klubvezetők is 
elfogadják, mert jól megérteti ma-
gát. Viktorék alapvetően gyorsan a 
csúcsra jutottak, de léphetnek még 
ennél is feljebb  – kommentálta a 
rangos küldést Vágner László, az 
MLSZ JB akkori elnöke.

A következő kihívás

Augusztus 10-én barátságos mér-
kőzés keretében fogadja Németor-
szág Brazília válogatottját. A 
találkozót Kassai Viktor 
vezeti, asszisztensei 
Erős Gábor és Vá-
mos Tibor lesznek. 
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Könnyed ráhangolódás a 
Wembley gyepszőnyegén
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A fi nálét követően a játékvezetői he-
tesnek is gratuláltak a díszpáholyban  

 Sajtószemle

: „A 
méltóság visszatért a labdarú-
gásba. Heves viták, veszekedé-
sek és bírókergetés nélkül zajlott 
le a Bajnokok Ligája-döntő”.

: „Odavagyok 
Viktorért. Fiatal, de már hatal-
mas a tapasztalata. Csodálatos 
vb-je volt, kitűnően vezette az 
elődöntőt, bizonyította a tudá-
sát. A BL-döntős megbízatás 
ennek a méltó elismerése” – 
nyilatkozta Howard Webb, a 
tavalyi vb-fi nálé játékvezetője. 

 História

Bajnokok fi náléját 
vezető magyarok

Ez volt a negyedik alkalom, 
amikor magyar játékvezető 
dirigálhatta az európai bajnok-
csapatok számára kiírt versen-
gés döntőjét. Palotai Károly 
1976-ban a Bayern München–
St. Étienne, 1981-ben pedig a 
Liverpool–Real Madrid BEK-
fi náléban fújta a sípot, 1997-
ben a BL-ben a Dortmund–
Juventus derbit Puhl Sándor 
vezette, és 2011-ben elérkezett 
Kassai Viktor ideje...
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Az európai szövetség részéről 
időszerű volt a 2007 nyarán 
aláírt UEFA Játékvezetői Kon-
vencióban vállalt feladatok és 
követelmények ellenőrzése.

Az UEFA képviselői az előzete-
sen elküldött több, mint 100 olda-
las írásos jelentés ismeretében ér-
keztek március 23-án Budapestre. 
A magyar helyzetet folyamatosan 
felügyelő dán Jorn West Larsen 
és Chris Wild számos prezentáció 

meghallgatásával tájékozódott 
a négy év munkájáról. A 

delegációt az MLSZ 
nevében Berzi Sán-
dor MLSZ-alelnök, 

nemzetközi igazgató köszöntette. 
Először Vágner László és Piller 
Sándor adott számot a projektek 
helyzetéről, majd a játékveze-
tő-toborzás irányítója, Tompos 
Zoltán ismertette a legfontosabb 
számadatokat. Ring János nemzeti 
instruktortól a megyékben folyó 

képzésről és az alapfokú oktatás 
szervezettségéről érdeklődtek.

Különös jelentőséggel bírt a 
Böcskei Balázs talent-, és Veizer 
Roland NB I-es játékvezetőkkel 
készített interjú, amelyen a szakmai 
és anyagi támogatás helyzete jelen-
tette a beszélgetés alapkérdéseit. 
Az egyik legsikeresebben működő 
megye – Borsod-Abaúj-Zemplén – 
szervezeti és szakmai munkájáról 
Pecze István elnök és Fábián Mi-
hály instruktor tartott prezentációt.

Az országos szövetségben fo-
lyó munkáról, az adminisztráció 
korszerűségéről és a pénzügyi 
támogatás felhasználásáról Gaál 
Gyöngyi adott számot.

Az AzAz Az Az zAz Az AzAzA eureureurureureureurrurópaópaópaópaópaópaópaópaópaópai si si si si si si si si szövzövzövzövzövzözövzövzzzövzövetsetsetsetsetsetsetsetsetstsségég ég ég égégég ég ég résrésésrésrésrésrrésrésésszérzérzérzérzérzérzérzérzz ről ől őlőől őlőlő
idődőidőidőidőidőidőidőidőidőőszeszeszeszeszeszeszeszszeess rűrűrűrűrű rű űrűrű volvolvovovolvolvolvololvolov t at at at at at at att aa 20 20 2020 20202020 20 07 0707 0707 070707 0707 nyanyanyanyanyaannyanyanyanyay ránránránránránánránránránrá  

képképképképképképképképképk zészészészézészészészész rőlrőlrőlrőlrőrőlrőlrőlrőll ésésésés és ésésé  azaz az az az aazzzzaz alal al alall al alapfapapfapapfapfapfpfapfapfapfokúokúokúokúokúokúkúúook  ok ok okokokokok oktattattattattatattattatás ás ásás ás ás áás á
szeszeszszeszeszeszeerververveververververvv zetzetzetzetzetzetzetttsétsétsétsétsétsétsétssés gérgérgérgégérgérgérgérgéről ől ől őlől ől ől őlll érdérdérdérdérdérdéérdérdérdekleklekleklekleklekleklődtődődtődtődtődtdtttődttek.ek.ekekek.ekek.keke

Kiváncsiak voltak az UEFA képviselőiKiváncsiak voltak az UEFA képviselői

Amint az már sok 
sportvezető részére 
ismert volt, a FIFA az 
elmúlt évben kiemelten 
foglalkozott a nemzeti 
játékvezetést irányítók 
helyzetével. 

Fontosnak ítélte meg, 
hogy a labdarúgás egyik leg-
inkább frekventált területe a 
nemzeti szövetségek szintjén is 
megfelelő helyre kerüljön. Ezért 
a FIFA-kongresszuson alapszabá-
lyában rögzítette, hogy a Játékve-
zető Bizottság vezetőjét – a FIFA 
és UEFA mintájára – a labdarúgás 
legmagasabb vezető szervének 
tagjaiból kell kijelölni. Ezen hatá-
rozatnak tett eleget az MLSZ el-
nöksége, amikor a bizottság élére 
Berzi Sándort jelölte ki. A tapasz-
talt sportvezető a bizottság két al-
elnökének Puhl Sándort és Vágner 
Lászlót kérte fel. A korábbi bizott-
sági tagok – Huták Antal, Piller 

Sándor, Arany Tamás és Hajdó At-
tila mellett a távozó Hartmann La-
jos helyét a volt FIFA-játékvezető 
Tóth Vencel vette át.

A most már nyolc fős bizott-
ság június 30-án megtartott első 
ülésén döntött a legfontosabb fel-
adatkörök elosztásáról.

Az alelnökök közül Puhl Sándor 
a mérkőzések ellenőrzését és a bi-
zottság kommunikációját irányítja, 
illetve az utánpótlás-képzést segí-
ti, Vágner László felelős a nemzet-
közi és a hazai játékvezető-küldé-
sért, továbbá az UEFA Konvenció 
követelményeinek betartatásáért, 
emellett felügyeli a megyéket, se-
gíti a területi referensek munkáját. 

Piller Sándor nemzetközi 
játékvezetőink menedzse-
lése mellett a Konvenció 
magyar koordinátora ma-
rad. Huták Antal kezébe 
került mindhárom szinten 
a talent-mentor program. 
Az utánpótlás játékveze-

tők képzését és az „akadé-
mia” vezetését Arany Tamás vette 
át. Jelentősen megnövekszik a te-
rületi szövetségek segítésének és 
ellenőrzésének jelentősége. Ezt, a 
sok időt és utazást igénylő felada-
tot a nyugati országrészben Tóth 
Vencel, míg keleten Hajdó Attila 
látja majd el.

Vágner László leköszönő JB-
elnök ezúton is köszönetét szeretné 
kifejezni minden ellenőr, játékve-
zető és asszisztens, valamint me-
gyei sportvezető (JB-elnök) több 
mint öt éves támogatását, hiszen 
– elmondása szerint – a jelentős 
sikereket nem ő, hanem a magyar 
játékvezetők nagy családja érte el.
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Berzi Sándor tájékoztatóját 
fi gyeli Jorn West Larsen és 
Chris Wild  
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A tavalyi  U 17-es svájci 
Európa-bajnokság után 
idén is lehetőséget kapott 
Hima Andrea a bizonyításra 
korosztályos kontinenstorna 
döntőjében, ezúttal az olasz-
országi U 19-es Eb-n alkotott 
maradandót. 

– A 8 csapatos fi nálé május 
27-től június 11-ig tartott. Az uta-
zást követő napon teljesítenünk 
kellett a fi zikai tesztet Cerviában 
– kezdte visszaemlékezését a 
FIFA-asszisztenshölgy. – A mér-
kőzéseket 4 helyszínen, Imolá-
ban,  Cerviában, Bellariában és 
Forliban rendezték. A csoportta-
lálkozók során a Svájc-Belgium, 
a Németország-Spanyolország 
és a Norvégia-Spanyolország 

meccseken kaptam szerepet, 
majd az Olaszország-Norvégia 
elődöntőre kaptam küldést. A 
mérkőzések nagyon jó iramúak, 
színvonalasak voltak. Különö-
sen a döntőért folyó meccs, ahol 
a hazai csapat szurkolótábora 

még jobb játékra sarkallta a já-
tékosokat. 

A félidei 1-1-es döntetlen 
után a norvégok szerezték meg 
a félidő elején a vezetést, de 
még ugyanabban a percben 
egyenlítettek az olaszok. Végül 
a norvégok nyertek 3-2-re. A 
mérkőzéseken és Olaszország-
ban is remekül éreztem magam, 
sok emberrel ismerkedtem meg a 
két hét alatt. Szabadidőnkben el-
vittek bennünket kirándulni San 
Marinoba, és persze, a tengerpar-
ton is többször voltunk. Nagyon 
szép élményeket szereztem, de 
a legfontosabb, hogy Bo 
Karlsson, a svéd ellenőr 
is elégedett volt a 
tornán nyújtott tel-
jesítményemmel.
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Hima-út vezetett az újabb kontinenstornáraHima-út vezetett az újabb kontinenstornára
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„A mérkőzéseken és Olasz-
országban is remekül érez-
tem magam”

Amikor az UEFA Játékvezető 
Bizottságától megkapta a le-
hetőséget Tóth Vencel, hogy 
az U17-es Eb szerbiai nyolcas 
döntőjében működhessen, a 
hivatalos küldésnél világossá 
vált: egy fi atal csapatba 
került.  

– A döntőn 6 játékvezető, 8 
asszisztens és a szerb szövetség 
által küldött 2 tartalék-játékve-
zető tevékenykedett. Az utazást 
követő napon került sor a fi zikai 
tesztre, ami egy kicsit eltért az 
általunk megszokott felmérők-
től, ám a teljesítése senkinek 
sem okozott problémát. A sike-
res tesztet követően Hugh Dal-
las és Vlado Sajn egy hosszabb 
előadás keretében tájékoztatott 
az UEFA iránymutatásairól. 

A csoportkörben a Német-
ország–Hollandia, a Szer-

bia–Franciaország, valamint a 
Románia–Németország mérkő-
zéseken működhettem közre, a 
portugál, majd két alkalommal 
a görög játékvezető segítője-
ként. Az elődöntőkre már csak 
4 játékvezető és 4 asszisztens 
maradt. Szerencsére nem kellett 
csalatkoznom, és a Hollandia–
Anglia derbire kaptam meg-
bízást, amin ismét a portugál 
kollégát segítettem.  Az idő rö-
vidsége miatt – az addig alkal-

mazott gyakor-
lattól eltérően 
– már aznap 
este megtartot-
ták az értéke-
lést, és kijelöl-
ték a döntőn 
közreműködő 
négyest. Ha-
talmas örömet 
éreztem, ami-

kor az észt Kristo Tohver nevét 
követően az enyém következett. 
Nagy várakozással tekintettem a 
Németország–Hollandia döntő 
elé, hiszen tudtam, hogy ez egy 
egészen más meccs lesz, mint 
az első napon vezetett 2-0-s hol-
land győzelemmel véget ért ta-
lálkozó. Az első naptól az utol-
sóig jelen lehettem ezen a remek 
hangulatú tornán, sok új barátra 
tettem szert, és sok élménnyel 
gazdagodva térhettem haza.
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Vencel-tér volt a szerbiai döntőVencel-tér volt a szerbiai döntő
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Az élet napos oldalán a fi ná-
lé játékvezetői négyese
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Fontos időszakot zárt le 
ez év tavaszán a magyar 
játékvezetés az UEFA Referee 
Convention keretében végzett 
munka tekintetében.

Az MLSZ JB 2006 nyarán, a 
legelső európai országok között 
kapta meg az UEFA-tól a lehe-
tőséget, hogy az UEFA Referee 
Convention tagjává válhasson. Az 
egyéves felkészülés után, a szi-
gorú kritériumokat teljesítve, az 
MLSZ elnöke és Vágner László, 
a JB elnöke 2007 nyarán írta alá 
Nyonban a tagságról szóló meg-
állapodást. Ennek eredményekép-
pen a magyar játékvezetés 6 év 
alatt 700 000 svájci frank összeg-
ben kap támogatást.

Az UEFA természetesen fo-
lyamatosan ellenőrzi azt, hogy a 
Convention tagságot megszerző 
országok teljesítik-e a követelmé-
nyeket, magas szintű munkát vé-
geznek-e, és így méltóak-e a pénz-
ügyi támogatásra. Az ellenőrzési 
folyamat legfontosabb mozzanata 
volt márciusban Chris Wild, az 

UEFA Játékvezetői Osztálya ve-
zetőjének és Jorn West Larsen, az 
UEFA Referee Convention Panel 
Magyaror-
szágért fele-
lős tagjának 
látogatása. 
Az UEFA 
két képvi-
selője egész 
napos tár-
gyalások so-
rán öt vezetővel és játékvezetővel 
beszélgetett el, és tett fel több 
száz kérdést a magyar játékveze-
tés működésével kapcsolatban. A 
kiértékelés a játékvezetés terén 
végzett mindenfajta munkára 
kiterjedt, a Convention hat te-
rülete alapján – azaz az UEFA 
munkatársai a magyar játékve-
zetésben végzett munkát minden 
szempontból magas minőségűnek 
tartották, a JB munkáját nagyra 
értékelték.

A Convention Panel június 
elején ülésezett, amin Piller Sán-
dor a Panel magyar tagja is részt 
vett. Innen tudjuk, hogy a Pa-

nel elfogadta Chris Wild és Jorn 
West Larsen pozitív jelentését, 
és megerősítette Magyarország 
Convention tagságát. Ez azt jelen-
ti, hogy – mivel az UEFA várható-
an meghosszabbítja az eredetileg 
2012-ben lejáró támogatási idő-
szakot – a magyar játékvezetés a 
2015/16-os szezonig részesedik a 
támogatásban. A támogatás ösz-
szege a következő négy évben évi 
100 000 euróra emelkedik, így a 
JB a teljes időtartamra közel ne-
gyedmilliárd forintot kap a magas 
szintű munka elismeréseként.

A Panel ülése után Piller Sán-
dor elmondta: „Évek óta a Panel-
ben dolgozva úgy vélem, nyugod-
tan elmondhatom, hogy a magyar 
JB által végzett munka Európa 
élvonalába tartozik, és a bizott-
ság munkája az UEFA maximális 
elismerését váltotta ki. A Panel 
reményét fejezte ki, hogy a bizott-
ság a jövőben is hasonló szerke-
zetben és hasonló színvonalon fog 
működni. Ez alapfeltétele annak, 
hogy a támogatást továbbra is 
minden évben megkapjuk”.
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Minőségi munka – negyedmilliárdértMinőségi munka – negyedmilliárdért

Feltörekvő fi atalok útját egyengetikFeltörekvő fi atalok útját egyengetik
A Játékvezető Akadémia háromna-
pos kurzuson zárta le az első évet 

május elején, ami rendkí-
vül hasznos 
volt. 

A felméré-
sek és az ellen-
őri jelentések 

szerint jelentős 
fejlődésen men-

tek keresztül a 
résztvevő játék-
vezetők és asszisz-

tensek.  Péntektől 

vasárnapig minden percük be 
volt osztva a hallgatóknak, 
közösen elemezték egymás 
mérkőzéseit, szakmai előadá-
sok, konzultációk keretén be-
lül igyekeztek további isme-
reteket elsajátítani, valamint 
fi zikai felkészülés is szerepelt 
a programban. Vágner László 
zárásként megköszönte a hall-
gatók és oktatók egész éves 
munkáját, kiemelve a játékvezetéstől elköszönő, 
hosszú évekig az utánpótlást vezető Hartmann 
Lajos, illetve a képzést irányító Székely Ferenc 
tevékenységét.

zezezeezezezeetéstéstéstéstéstésstésstőtőltőltőltőltőltőlőt  e eleeeleleelkösköskösköskösösköskösszönzönzönzönzönzönzönzönzönőő, ő, őő, ő

Hartmann Lajos 
kifogyhatatlan a 
legendás törté-
netekből 

ttttt

2222

222222
ttt

Piller Sándor

Vállalati hirdető táblán olvastuk:
– Kérjük azon dolgozóinkat, akik 

családtagok temetésére szeretnének 

menni, szóljanak a titkárságon, leg-

később a meccs előtt két nappal!
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Sáfár Sándor üstökösként 
robbant be a magyar játék-
vezetés egén, s mint kiderült, 
csillagok röppályáját egyen-
getheti. Kassai Viktornak ko-
moly szerepe van a megnyeré-
sében. Mostanság a kolumbiai 
U 20-as világbajnokságra 
készülő trió felkészítése jelent 
különleges kihívást.    

– Februárban szembesültem az-
zal, hogy a JB olyan edzőt keres, 
aki egyszerre segíti a játékvezetők 
és az asszisztensek felkészülését, 
elemzi a POLAR adataikat, illetve 
a nemzetközi szövetségekkel tart-
ja a szakmai kapcsolatot. Emlék-
szem, Kassai Viktor egy pénteki 
napon hívott fel, egy óra múlva 
már a részletekről beszélgettünk. 
Három nappal később Vágner 
László vázolta fel az elvárásokat, 
illetve a terveket. Hivatalosan 
márciustól vagyok a játékveze-
tők és az asszisztensek erőnléti 
és sprint edzője – segítve Stamler 
Péter munkáját.

A Semmelweis Egyetem Test-
nevelési és Sporttudományi Karán 
végzett testnevelő tanár–rekreáció, 
valamint sportmenedzser szakon 
párhuzamosan, majd tanulmányai 
befejeztével doktori iskolában bő-
vítette ismereteit. Már 23 évesen 
órákat tartott az egyetemen. Jelen-
leg az atlétika tanszéken dolgozik, 
de a biomechanika tanszékkel is 
szoros az együttműködés.  

– Annak ellenére, hogy egész 
életem az atlétika körül forgott, 
mindig is valamilyen láthatatlan 
erő kötött a sportjátékokhoz is. 

Foglalkoztam fi atal labdarúgó-pa-
lánták koordinációs edzésével, és 
még ma is az egyik legpatinásabb 
budapesti teniszklubban segítem a 
teniszezők képességfejlesztését. 

Noha nehezen tudja össze-
egyeztetni a sok elfoglaltságot 
úgy, hogy egyik sem szenvedjen 
csorbát, eddig olajozottan műkö-
dik a gépezet.

– Tudom, a sikeres felkészülé-
sen a JB és a játékvezetők ered-
ményessége is múlik. Az egyetemi 
munkáimmal össze tudom hangol-
ni az edzések tervezését és megtar-
tását, illetve az adatok elemzését. 
Az már keményebb dió, hogy a 
magánéletemből és a családomtól 
kell egy kis időt elvennem a határ-
idős munkáim elvégzéséért. 

A Kolumbiában július végén 
kezdődő U 20-as világbajnoksá-
gon a hat európai trió egyikét Vad 
II István, Ring György és Szpisják 
Zsolt alkotja majd. Óriási munkát 
kell végeznünk, hiszen a tesztek és 
a mérkőzések is 2640 méter maga-
san lesznek. 

Sáfár Sándor a néhány hónap so-
rán rengeteg tapasztalatot gyűjtött.

– Május végén Ring János, 
valamint Székely Ferenc kollé-
gáimmal Düsseldorfban voltunk 
a FIFA-UEFA közös programján 
(RAP). Számos szakmai kérdést 

tisztáztunk a fi tnesz tesztekkel és 
a felkészülési tervekkel kapcsolat-
ban. Bart Gilis és Werner Helsen 
sok jó tanáccsal láttak el a magas-
lati felkészüléssel kapcsolatban.

– Bár az elején tartottam attól, 
hogy a korom miatt nehezebben 
fognak hallgatni rám a tapasztalt 
játékvezetők és asszisztensek, 
mindenki készségesen fogadott. 
Mindez abból a rengeteg megke-
resésből is kiderül, ami közelmúlt-
ban érkezett. Véleményem szerint 
ez egyfajta egymásrautaltság. Ha 

erőnlétileg sikeresen felkészülnek 
a hazai és nemzetközi mérkőzések-
re, akkor teljesítményükkel tovább 
öregbíthetik a Magyar Labdarúgó 
Szövetség hírnevét a nemzetkö-
zi színtéren. Örülök, 
hogy ennek részese 
lehetek!

tististisistististitistissztáztáztáztáztáztázztátáztázztáztuztztuztuztuztuztutuztuuztunk nknknnk nk knk knk knk a fia fia fia fia fia fia fia fia fi tn tntn tn tn tntn tnnneseszeszeszeszeszszesszeszee zz te te te teettesztsztszsztsztzzzszts ekkekkekkkkekkkekkkkel el el lel eleeleeel és és ésés ssssé
a fa fa fa fffa fa ffelkelkelkelkelkkelkelkkkkkészészészészzészészészészészzzüléüléüléüléüléüléüléüléüléüléülüléésisisi si isisisssi terterterertetertertertervekvvekvevevekvekvevekveve kelkelkelkelkekel ka kakakak kakakakapcspcpcspcspcscscpcspcpcpcpc olaolaolaolaolaolaolaolaoololat-t-tt-t-t--
bbbbbb BBBBBB GiGGGGiGiGGiG liliilili éééééé WWWWW HHHHHHHHH llll

Fiatal erőnléti edző Fiatal erőnléti edző 
a hírnév öregbítéséérta hírnév öregbítéséért
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Még jobban összekovácsolta 
a kis csapatot az ausztriai fel-
készülés
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Komoly elismerést aratott a 
düsseldorfi  prezentáció
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Lankadatlanul szedték a lábu-
kat a lankákon 

– Melyik az a két sport, amelyik 

legjobban megmozgatja az agyat?

– A sakk és a boksz.
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Az őszi két hetet egy tavaszi 
újabb hét követte a CORE-
programban résztvevők 
számára. Az UEFA meghívására 
további hét európai trió mellett 
adott számot az eltelt féléves 
teljesítményéről Farkas Ádám, 
Berettyán Péter és Horváth 

Róbert. 

– Ősszel úgy jöttünk haza, hogy 
már akkor tudtuk: fél év múlva 
visszatérünk a Genfi -tó partjá-
ra. Az azóta eltelt hat hónapban 
edzésnaplót kellett vezetnünk, 
havi beszámolót kellett küldenünk 
a kinti vezetőség részére. Felmér-
ték, hogy mennyit fejlődtünk az 
angol anyanyelvi szinttel rendel-
kezőkön kívül. Az egy hét kiemel-
kedő eseménye volt természetesen 
a hétvége, amikor újra a svájci és 
a francia bajnokságban kellett köz-
reműködnünk. – említette Farkas 
Ádám. 

– Először úgy volt, hogy a mi 
hármasunk csak a Sochaux II– 
Belfort francia negyedosztályú 
bajnokin működik közre. Végül 
nekem szombatra is be kellett 

ugranom. Az egyik angol asszisz-
tens megsérült a pénteki edzésen, 
így nem tudta vállalni a másnapra 
szóló küldését. Az UEFA illeté-
kesei úgy döntöttek, hogy a kint 
lévő tizennégy asszisztens közül 
engem neveznek helyette arra a 
mérkőzésre. A Premier League-
ben hétről hétre meccseket vezető 
Michael Oliver és asszisztense, 
Darren England segítője lehettem 
a svájci másodosztályú Yverdon–
Wohlen összecsapáson. Életem 
legnagyobb iramú mérkőzésén 
vehettem részt. Óriási megtisztel-
tetés volt számomra, hogy részese 
lehettem ennek a találkozónak, 
amelyen egyébként 2-2-es döntet-
len született – nosztalgiázott Hor-
váth Róbert.

– Collina, Uilenberg, Elleray és 
hasonló nagyságok előadásait hall-
gathattuk meg. Képet adtak arról, 
hogy mi az az út, amit az UEFA a 
játékvezetőktől kér. Emellett mér-
kőzéseket vezettünk le, amit négy 
kamerával fi gyeltek. Egy kamera 
a játékot vette, egy a játékvezetőt, 
a másik kettő az asszisztenseket. 
A gesztikulációtól kezdve a hatá-
rozottságon át mindent kielemez-
tek, és mindenben tanácsot adtak. 
Számomra az volt a legnagyobb 
élmény az egy hét folyamán, hogy 
ott lehettem. Mi voltunk az első 
„fecskék”, a program első részt-
vevői. Az UEFA-nak ez rengeteg 
pénzébe kerül, de úgy érzem, hogy 
az első csoport bebizonyította, 
hogy érdemes erre áldoznia a szö-
vetségnek – tette hozzá Berettyán 
Péter.

A két asszisztens után a játékve-
zető, Farkas Ádám megjegyezte: 
– A legfontosabb, hogy a kitűzött 
célt teljesítettük, és mindhárman 
az UEFA játékvezető diplomájával 
a csomagunkban utazhattunk haza! 
Számomra a CORE program véget 
ért, a munka azonban folytatódik.

Az Az Az AAAzAzAAzAAzAz őszőszőszőszőszőszszi ki ki kki kki kkii ki két étét ét ététééé hethethethethethetetttetet et et et et tet ette egyegyegyegyegygyggggegygegyeegy ta ta ta tattta tata tatavasvasvvvasvasav sv szizi zizzizi zizi zi
úújaújaújaújaújaújaúú bb bbbb bbbb bb héthéthététhétttéthhéét k kö kö kööökö kköökök vetvetvetvetvetvetvetevette tete te te te tet a Ca Ca Ca Ca Ca Ca Ca CCCCCOREOREOOREOREOREREOREOREREOREOREEE---
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Magyar trió CORE-hű környezetbenMagyar trió CORE-hű környezetben
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Az első „fecskék” az UEFA 
játékvezető diplomájával

Harmadik félidő Nemcsák Károlyékkal

A darab egy labdarúgó-mérkő-
zés előtt, a szünetben és a meccs 
után a játékvezetői öltözőben 
játszódik, a történet azonban el-
sősorban nem a fociról, hanem 
emberi sorsokról, kapcsolatokról, 
szerelemről, házasságról, válásról 
is szól. Ami egyszerre édes is, 
sós is, kesernyés is, mint ami-

lyen a sóska sült krumpli-
val, feltét nélkül.

Komédia. Tragé-
dia. Tragikomédia. 
Vagy amit akartok.

Az élvonalbeli keret tagjai-
ból verbuválódott csapat előre 
megfontolt szándékkal tekintette 
meg Egressy Zoltán Sóska, sült 
krumpli című komédiáját, mely 

után a szereplőkkel, Bozsó Pé-
terrel, Karácsonyi Zoltánnal és 
Nemcsák Károllyal rögtönzött 
közönség-találkozón vettek részt 
a Budapesti Kamaraszínházban.

A dA dA dA dA ddA dA dA ddaraararaaraaraaraaraaara b eb eb eb eb eb eb eeegy gy gygy gy gygygy gyg lablablablablablablablablaba dardardardardarddardarúgóúgóúgóúgóúgóúgóúgúgóúgóóóg -m-mé-mé-mémé-mmé-mémémémm rkőrkőrkőrkőrkőkőrkőkőkrk ----
zészészészészészészézészéss e elelel elelele e őttőtőtőttőttőttőtttőttő , a, a, a, a, a, a,  szsz sz szsszszs üneüneüneüneüneüneünenünetbetbebtbetbetbetbbet n én én én én én éééés s as as as as as aas a me me me m me mememeememeccscccsccscsccsccc sc s 
utáutáutáutátáutáutáutáut n an an an n n an aa já já jájájá já jájá játéktéktékkéktéktéktéktékvezvezvezvezvezvevezvezetőetőetőetőetőetőetőetőői öi öi öi öi öi öi öi ööi öltöltöltöltöltöltöltöltözőzőbzőbzőbzőbzőbzőbzőbbző eenenen nen n en

Sóska, sült krumpliSóska, sült krumpli
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Nagy szó: 1985 után ismét 
voltak magyar játékvezetők 
az immár 39. touloni ifj úsági 
tornán. Andó-Szabó Sándor 
játékvezetőként, Tóth Vencel 
és Lémon Oszkár asszisz-
tensként volt részese a nem 
hivatalos U 21-es világbajnok-
ságnak. 

– Olaszországból, Kolumbiá-
ból, Portugáliából és Mexikóból 
érkeztek játékvezetői csapatok 
a tornára. Közel kétezer néző 
volt jelen meccsenként, amiket 

Toulonban és környékén ren-
deztek június 1-10-ig – említette 
Andó-Szabó Sándor, aki a Fran-
ciaország–Mexikó találkozón a 
portugál játékvezetőnek volt a 
tartalékja, Vencel a Portugália-
Kolumbia meccsen a mexikói 
játékvezetőnek asszisztált, Osz-
kár pedig az Olaszország-Ko-
lumbia derbin a mexikói bíró 
munkáját segítette. – Mindhár-
man két meccsen működtünk: 
előbb az Elefántcsontpart-Ko-
lumbia összecsapáson, ahol a 
portugál Vitor Melo Pereira volt 
az ellenőr, majd az Olaszország-
Franciaország elődöntőben, ott 
pedig a francia legenda, Michel 
Vautrot látta el az ellenőri teen-
dőket. Elmondható, hogy tel-
jesítményünkkel nem csak az 

ellenőrök, játékvezetők, hanem 
a csapatok is elégedettek voltak.
Az első meccsünk után kiemel-
ték, hogy a sok nehéz szituáció-
ban (gól, nem gól, les, nem les, 
büntető) jó döntéseket hoztunk. 
Az elődöntő után is pozitív ér-
tékelést kaptunk, gratuláltak, 
hogy hiba nélkül dirigáltuk ezt 
a pikáns, nagy múltú csapatok 
részvételével zajló meccset.

TouTouTouTouTouTTTouTouTouTo lonllonlonononlonlonllonbanbanbanbananbanbbanban ésés éséé éséséséé  kö kökökkökö köök rnyrnyrnyrnrnyrnyrnyrnyyyyékéékéékéékéékkkékéékéékéékéékékékéé n rn rn rn rrn rn ren-enenen-en-enen-nen-en-nnn
dezdezdezdezdezdezzdeeze tetektekektekekkekte  jú jú jújújújú jújúújúj niuniuniuniuniuniuniuniuniun s 1s 1s 1s 1s 1s 1s 111-10-10-10-101001010001 -ig-ig-ig-ig-i-ig-ig –  – ––– – emlemlemlmlemlmlllemmemlem íteíteíteíteíteeítetteteteítettettettettettettettettettet e 

Toulon túl pikáns élményekToulon túl pikáns élmények

jjjjjjjj
Michel Vautrot megőrizte hu-
morérzékét

ellellllellelllllelle enőenőenőenőenőenőenőenőenőenőenőe rökrökrökrökrökrökrökrökrökrrökkr k j, j, j , jj, j, j, jjátéátéátéátéátátéátéátéátéátékvekvekvekkvekvekvekvekvveveezetzetzetzetzetetzetzetzzetttők,ők,ők,ők,ők,ők,ők,őkőkkők,k  ha ha hahaha ha ha hahahahahanemnemnemnemnnnnem

Elefántcsontpart–Kolumbia 
– magyarokkal

Viszonozták a lengyel 
játékvezetők látogatását az 
Ekstraklasa zárófordulójában, 
a BL-döntő másnapján. 

Az Iványi Zoltán, Medovarszki 
János, Tóth István trió bajnokava-
tás részese lehetett Krakkóban: 
bár a Wisla 2–0-ra kikapott a var-
sói Poloniától, a hármas sípszó 
után elkezdődött az örömünnep. 

– Huszonnégyezren voltak 
a stadionban. Végig éltették a 

kedvenceiket, az sem zavarta a 
szurkolókat, hogy ezúttal vesz-
tettek. Nagy élmény volt abban 
a közegben vezetni – jegyezte 
meg Iványi Zoltán, aki tavasszal 
például a Magyar Kupa-döntőt és 
a Ferencváros–Újpest örökrang-
adót egyaránt jól dirigálta.

A Górnik–Widzew Lódz der-
bin Solymosi Péter volt a játék-
vezető, asszisztensként Horváth 
Róbert és L. Tóth Lajos segítet-
ték a munkáját.

– Majdnem teltház (8651 néző) 
előtt, a kitűnően előkészített gyep-
szőnyegen a hazaiak gáláztak: 
4–0-ra nyertek, ezzel megelőzték 
ellenfelüket, amivel a 6. helyen 
végzett a bányászcsapat. Valójá-
ban csak az utolsó negyedórában 
szurkoltak a nézők, de akkor vi-
szont hátborzongató 
módon – említette 
Solymosi Péter. 

VisVisVisVisisVisVisVisVisszonzonzonzonzonzonzonzozonnoztoztoztoztoztoztoztoztoztákáákák ák ák kák áák a la lla la la la laa laaa engengengengengengenggengngyelyelyelyelyelyelyelyelyelye  
jájátjátátátjátjátjátátátáj ékvékvékvékvkvékvkékvékvkvezeezeezeeezezezeezeez tőktőktőkőktőktőktőktőtőktők lálálá lálálá lááálátogtogtogtogtogtogtogtogogtoggatáatáatáatáatáatáatáatáatásásátsátsátsátsátsátsáts t az az azazazazazazazaz 
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Bajnokot avattak, stadiont búcsúztattak

kedkedk dk dkedkedkedkedkedkedekedvenvenvenvenvenvenvenvennceiceiceiceiceieiceiceiceiceiiketkeketketketketkekeketkketkket, a, a, a, a, a, a, a, a, az sz sz sz sz sz sz szz semem emememem em emem zavzavzavzavzavzavzavzavzavartartartartartartartararartartaa a aa aaa aa aa aa aa aaa a 

Solymosiék Zabrzéban, a 
kabala bányásszal a lefújást 
követően

Cheerleadersek vették kö-
rül a hármas sípszó után 
Iványiékat

Sztáredző vallott így szerényen:

– Én a legkisebb srácról is meg-

mondom, hogy milyen posztra al-

kalmas!

– Ez óriási, és hogyan?

– Azt mondom neki, fusson végig 

a főutcán. Ha kikerüli a lámpaoszlo-

pokat, csatár lesz, ha nem, védő...
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Immár harmadik esztendeje 
Törökországban edzőtáboroztak 
az MLSZ JB elnöksége által kijelölt 
játékvezetők és asszisztensek. 
A beleki felkészítésen az a 20 
játékvezető és 20 asszisztens vett 
részt, akikkel az MLSZ JB az élvo-
nalbeli találkozók vezetése során 
számolt a tavaszi szezon során.

Az Antalya mellett 
található Topkapi Hotel 
és létesítményei, a helyi 
sportpályák ideális felté-
teleket biztosítottak a já-
tékvezetők felkészüléshez. 

A napi két kemény edzés (15-16 km 
futás) mellett több, mint száz hazai és 
nemzetközi meccsszituáció elemzése 
is szerepelt a programban, a fő cél 
az egységesebb szabályalkalmazás 
kialakítása volt. Három napot a tábor-
ban tartózkodott Jaap Uilenberg, az 
UEFA Játékvezető Bizottságának hol-
land tagja, aki öt szakmai, vitaindító 
előadáson mutatta be a nyári, dél-afri-
kai vb tanulságait, valamint a tavaszi 
szezonban az UEFA-rendezvényeken 
működő játékvezetőkkel szembeni 
szakmai elvárásokat. Mindezt angol 
nyelven, tolmácsolás nélkül tehette, 
az esti szabadidőben pedig hasznos 
beszélgetéseket folytatott a FIFA-
keret tagjaival.

Az elméleti angol nyelvű teszt 
mellett az asszisztensek a gyakorlat-
ban 497 leshelyzetet bíráltak el a já-

téktéren, majd számítógépen 
elemezhették döntésük he-

lyességét. 

Holland bölcsességek Törökországban Dél-AfrikárólHolland bölcsességek

Egységben az erő: együtt még a futás is jobban esik

Huták Antal 
a schwechati 
reptéren

Stamler Pé-
ter  féltérden, 
ugyanakkor 
a tréningek 
stabil lába-
kon álltak 

Amikor megérkezett, a délelőt-
ti edzésekre busszal utaztak

Márton Sándor kamerája min-
dent rögzített

H
a
rGiovanni is jó utat kívánt

Székely Ferenc felügyelte az 
asszisztensi tesztet

eleeleeeleeleeleelele
lylyylylylylylyy

AAAAAAAAAAA
ttataltaltaltaltalaltttaltaláálálháálhálhálálálh
és és és és éséséséséséss llélélllllll
spospospospospospopoop rtrtrtrrtrrt
teltelteletelteleee ekekekekekekekkk
téktéktékékététéktékététékvvevevvvvv

AA nA nA nA nA nA nAA napiapiapapiapiapiapipap  ké ké kéké kékékékékét kt kt kt kt ktt kt kt kt ememememmememmm

A menő asszisztens kölcsönadja egy 

bulimeccsre a zászlóit, tokkal együtt.
Mikor újra találkoznak, kérdezi:

– Jó buli volt?– Jó.
– Ettetek?

– Ettünk.
– Ittatok?

– Az itt van, de a zászlókat szétver-

ték a hátunkon...
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Holland bölcsességek Törökországban Dél-Afrikárólk Törökországban Dél-Afrikáról

Nem úszták meg szárazon: négyen 
csobbantak az avatási ceremónián

Nem haboztak, belevetették 
magukat a januári tengerbe

Jaap Uilenberg előadása éb-
ren tartotta a fi gyelmet

Böcskei Balázs és Szőts 

Gergely az előkészületek 
hajrájában lettek tagjai az utazó 
keretnek. Mindketten amondók, 
hogy felejthetetlen élmények-
kel gazdagodtak. 

– Szebben nem is kezdődhetett 
volna az új év, hiszen január első 
napjaiban kaptam meg a lehető-
séget a beleki utazásra – említette 
Böcskei Balázs. – Az NB II-es 
országos edzőtáborokban a jó ér-
telemben vett „irigységgel” néztem 
a korábbi törökországi képeket, 
hallgattam a beszámolókat, és nem 
árulok el nagy titkot azzal, hogy 
vágytam azokra a képekre. 

Az egyik legfontosabb és kar-
dinális területnek a játékvezetők 
életében az egységes szabályalkal-
mazását tartom, így előremutató 
volt számomra, hogy ebbe, illetve 
a szemlélet-egységesítés folyama-
tába bekapcsolódhattam. 

Szép élmény a januári hét, de ah-
hoz, hogy ne csak emlék maradjon, 
hanem évente ismétlődő „foglalko-
zás”, úgy azon tapasztalatok jegyé-
ben kell eljárnom, amelyeket a kollé-
gákkal folytatott beszélgetésekből, az 
elnökség instrukcióiból, illetve – és 
nem utolsósorban – Jaap Uilenberg 
iránymutatásából merítettem.

Nem titok, hogy a nemzetközi 
küldéseknek köszönhetően ürese-
dett meg két hely.

– Hatalmas elismerésnek érzem, 
hogy az egyik helyet én kaphattam 
meg – reagált Szőts Gergely. – 
Böcskei Balázzsal az edzőtáborban 
nem csak magunkat, de a másod-
osztályú keretet is képviseltük, és 
úgy érzem, nem okoztunk csaló-
dást.

A kitűnő közösségre jellemző 
fegyelmezettség és profi  szemlé-
let megteremtette a hasznos mun-
ka alapjait. Kassai Viktor, Vad 
Pisti és Szabó Zsolti mind olyan 
„legendák”, akik példaképeim 
a játékvezetés területén. Szoba-
társammal, Alvaróval is remek 
hangulatban tengettük minden-
napjainkat. Ezúton is gratulálok 
a felavatott kerettagoknak, kü-
lönösen Radványi Ádám akadé-
mista társamnak, aki követendő 
példával szolgált a fi atal tehetsé-
geknek.

Chilében aligha ez a szokás, Alvaro 
García Miquel ezúttal belekóstolha-
tott a magyaros vendégszeretetbe

Erős-kapcsolat a külvilággal

Böcskei Balázs és é és ésés éséésséés Szőts 

Gergely aaz azaz azazaza  el elelel elee őkéőkéőkéőkéőkéőkőkéőkőkőkkéészüszüszszüszszüszüzüszzs letletletletletetllelettl ek ek ek kek ekekekeey
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Last minute: felbecsülhetetlen értékLast minute: felbecsülhetetlen érték
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Tizenhat éves korában tette 
le a játékvezetői vizsgát Pest 
megyében Németh Ádám, 
aki három esztendeje tagja az 
élvonalbeli keretnek.

– Testvérem, Gaál Bence indít-
tatására indultam el a pályán, aki 
szintén országos kerettag volt. 

A megyei első osztályban 
2002-ben, az NB III-ban 2003-
ban mutatkoztam be, ahol négy 
idényt töltöttem el. Az NB II-ben 
2007-ben vezettem először. Sok 
embernek vagyok hálás azért, 
hogy tanácsaikkal segítettek el-
juttatni az első osztályig. Először 
is köszönet Szabó Jánosnak és 
Huták Antalnak. Szabó János a 
megyei másodosztályban látott 
először, ami életem első ellenőr-

zött mérkőzése volt, és onnantól 
kezdve támogatta a pályafutáso-
mat. Huták Antal országos után-
pótlás játékvezetői tagságom óta 
lát el tanácsokkal, ő a mentorom. 
Köszönettel tartozom még Szé-
kely Ferencnek, Farkas Balázs-
nak, Solymosi Andrásnak és Oláh 
Gábornak.

Örülök, hogy a 6 játékvezetős 
rendszerben AAR-ként két mér-
kőzésen vehettem részt Szabó 
Zsolt segítőjeként. Azért is volt 
nagy élmény, mert ilyen sok né-
zőt, ilyen hangulatú mérkőzést 
csak tévében láthattam addig, és 
most megérezhettem belülről is, 

hogy milyen egy ilyen hangulatú 
meccs.

Németh Ádám a dolgos hét-
köznapokban nevelőtanárként 
tevékenykedik a Budapesti Evan-
gélikus Kollégiumban.

– Össze tudom egyeztetni a 
meccsvezetést a munkával. Adan-
dó alkalommal lehet cserélni 
munkatársammal, jóbarátommal, 
Futó Tamással, aki tagja az NB 
I-es futsal keretnek, nagypályán 
pedig NB III-as játékvezető. 
Megérti és átérzi, ha menni kell 
meccsre vagy edzőtáborba. Re-
mélem, sokszor nyílik még erre 
lehetőség... 
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Borsodi asszisztensekkel a Ferencváros–Pápa bajnoki előtt

A jóbarát munkatárssal, 
Futó Tamással

Ádám a Paradicsomban 
érezhette magát, amikor ér-
tesült róla: a tavaszi szezont 
immár az NB I-es keret tagja-
ként kezdi. Azóta Radványi 
sporttárs a legmagasabb 
osztályban bontogatja a 

szárnyait.

– Lelkes hallgató-
ja voltam a Fábián 
Misi által vezényelt 

miskolci tanfolyamnak, és 
2002 februárján vizsgázott já-
tékvezetőnek vallhattam ma-
gam – révedt a múltba a mező-
kövesdi illetőségű ambíciózus 
fi atalember, aki kisebb-na-
gyobb megszakításokkal 2003 
óta Budapesten él, és informa-
tikai területen dolgozik: egy 
banki szoftverfejlesztő cégnél 
a support csoport egyik konzu-
lens tagja. – Tavaly testnevelő 

tanári képesítést szereztem, 
jelenleg erősen gondolkodom 
a váltáson, hogy több szabad 
időm maradjon a legfontosabb 
munkám, a játékvezetés szá-
mára.
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Radványi a tavaszi szezontól 
bíráskodik az első osztályban



SSíp íp ésés Z Zászlóászló

13

Fegyelmet tart a nevelőtanár
A 2010-2011-es toborzá-
si időszak az elmúlt év  
november 13-án a megyei 
Toborzás-Megtartás felelősök 
dunavarsányi felkészítésével 
vette kezdetét.

– A  korábbi 20 fős csapat 
csaknem fele kicserélődött, 
ezért a megbeszélésen különös 
hangsúlyt fektettünk a jól bevált 
toborzási módszerek részletes is-
mertetésére – kezdte összegzését 
Tompos Zoltán. 

– Célul tűztük ki  az UEFA 
Convention által a ciklus végére 
előírt játékvezetői létszám eléré-
sét. Az elnökség részéről Arany 
Tamás bekapcsolódásával jelen-
tős segítséget kapott a projekt.

Az MLSZ  támogatásának 
köszönhetően lehetőségünk volt 
központi hirdetések közzétételé-
re, melyekben az ország minden 
régiójában induló tanfolyamokra 
hívtuk fel a megcélzott réteg fi -
gyelmét.

Megjelentünk a Duna és a Digi 
TV-ben, heteken át a Nemzeti 
Sportban, különféle népszerű in-
ternetes oldalakon (nso.hu, nb1.
hu, pepsifoci.hu) és természetesen 

az MLSZ és a megyei szövetségek 
honlapjain is. Az intenzív kam-
pány és a megyei toborzóteamek 
áldozatos munkája meghozta 
gyümölcsét. A rövidebb toborzási 
időszak ellenére december végéig 
verbuvált csaknem 600 résztvevő 
arányaiban több, mint a korábbi 
években 2 és fél hónap alatt elért 
7-800-as létszám. Márciusban a 
jelentkezettek 95 százaléka, 564 
fő tett sikeres alapfokú játékve-
zetői vizsgát, és 70 százalékuk 
azonnal be is kapcsolódott a helyi 
JB-k munkájába.

Ezzel teljesítettük az UEFA 
Convention által meghatározott 
általános cél személyi hátterét, 
hogy minden magyar felnőtt és 
NB-s ifjúsági bajnoki mérkőzésen 
3 játékvezető működjön. Termé-

szetesen ez átlagot jelent, és me-
gyénként változik, hiszen vannak 
régiók, ahol a játékvezető többlet 
már lehetővé teszi a követelmé-
nyek növelését, így a szakmai 
munka erősítését. Néhány helyen 
azonban további erőfeszítések 
kellenek az optimális létszám el-
éréséhez.

– Nem dőlhetünk azonban 
hátra, hiszen köztudott:, az ala-
csony játékvezetői díjak  és a 
pályákon gyakran tapasztalható 
túlfűtött hangulat miatt számos, 
elsősorban fi atal sípmester fejezi 
be éppen csak megkezdett pálya-
futását. Az országosan működő, 
rendkívüli fontossággal bíró BST-
program (beilleszkedés, segítés, 
támogatás)  feladata a pályakez-
dők megtartása, a játékvezetői 
hivatás népszerűsítése.

Nekünk, toborzóknak, újabb 
kihívást jelent a kiesettek pótlá-
sa, hosszú távon pedig a létszám 
további növelésével  a verseny-
helyzet megteremtése, így a já-
tékvezetés színvonalának emelése 
– fejezte be gondolatmenetét Tom-
pos Zoltán, az élvonalbeli ellenőri 
keret tagja, a Toborzás-Megtartás 
program koordinátora.
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Tompos Zoltán ekkor még 
nem sejtette, hogy valaha a 
toborzásért felel

Vígh Tibor bő évtizeden át 
gyarapíthatta a rutinját az 
országos keretben

Zsolt István: 90
Június 28-án lett volna 90 

éves a világhí-
rű jétákvezető, 
aki három 
világbajnok-
ságon és négy 
olimpián diri-
gált, több mint 
200 magyar bajnoki és 50 
nemzetközi válogatott mér-
kőzést vezetett. Zsolt István 
1991. május 7-én hunyt el.

ajnoki és 50 

Az Országos Sípmesterek 
Fesztiválján díszes serleget ve-
hetett át Vígh Tibor, aki több 
mint egy évtizedes tagság után 
döntött az országos kerettől 
való visszavonulás mellett. 

Az 1968. október 1-jén született 
Jász-Nagykun-Szolnok megyei 
asszisztens több mint 140 mérkő-
zésen segítette az aktuális játékve-
zetőt az élvonalban. Idén az NB 

III-ban asszisztált, a megyei első 
osztályban vezetett, tehát nem lett 
hűtlen a futballpályákhoz. 

Zsolt 
Június

éves a vi
rű jétákv
aki h
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Emsberger Gyula

– Éppen ezért örültünk meg an-
nak dr. Varga Zsolttal és Viszokai 
Lászlóval együtt, amikor megér-
kezett a meghívó a Katari Labda-
rúgó Szövetségtől: az Ázsia Kupa 
főpróbájaként mi bíráskodhatunk 
a hazai csapat és az iráni váloga-
tott mérkőzésén – említette Szabó 
Zsolt FIFA-játékvezető. 

Az  Ázsia-kupát az Ázsiai Lab-
darúgó-szövetség (AFC) szervezi, 
és a kontinens legrangosabb lab-
darúgótornájának számít. 

– Mivel ez a mérkőzés volt a 
torna főpróbája, így gyakorlati-
lag mindent az AFC szervezett, 
és ellentétben egy átlagos ba-
rátságos mérkőzéstől, minden 
teljesen szervezett formában zaj-
lott: az AFC biztosított helyszíni 
igazgatót, mérkőzés-ellenőrt, és 
legalább 8-10 olyan embert, aki 
a mérkőzés szervezésével volt 
elfoglalva az öltözőfolyosókon. 
Ez tulajdonképpen csak azt lepi 

meg, aki még nem volt az arab 
államban, hiszen itt megszok-
hattuk már, hogy mindenhol 
megtalálható a kellő számú se-
gítség – mind a szervezés, mind 
a kiszolgálás terén. Ha a magyar 
játékvezetőknek lett volna sza-
vazati joguk a 2022-es vb hely-
színének kijelölésekor, akkor 
egyhangúan Katar mellett vok-
soltunk volna.

A meccset az 50 ezres Kalifa 
Nemzetközi Stadionban rendez-
ték, amely szinte egyedülállóan 
pazar, és nemzetközi elvárásokat 
is fi gyelembe véve abszolút 5 
csillagosnak számít. Nem vélet-
len, hogy az Ázsia-kupa  döntőjét 
is ebben a stadionban játszották. 

– A találkozó igazi arab han-
gulatú volt, de sajnos, gólt nem 
láthatott a kilátogató – katari 
viszonylatban - szépszámú pub-
likum. Szakmailag a legnagyobb 
kihívást az jelentette (és jelenti 
minden ilyen meghívás alkalmá-
val), hogy a magyar játékvezetők 
által felépített renomét ne rom-
boljuk le, amelynek a mérkőzés 
utáni visszajelzéseket fi gyelembe 
véve megfeleltünk – összegzett 
Szabó Zsolt.
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Káprázatos katarzis KatarbanKáprázatos katarzis Katarban
Ha Katar, akkor világbajnokság 2022-ben – a labdarúgásban vala-
melyest ismeretekkel rendelkező embernek most ez jut elsőként az 
eszébe azok után, hogy a FIFA Végrehajtó Bizottsága a közel-keleti 
arab emírséget jelölte ki a világverseny helyszíneként. Ha Katar, 
akkor egy nagyszerűen működő kapcsolat – mondják a magyar 
élvonalbeli játékvezetők idehaza.

Túlóráztak 
a kupadöntőn

Magyar trió vezette a ka-
tari Emír-kupa döntőjét má-
jusban. A Kassai Viktor, Erős 
Gábor, Ring György teammel 
tartott Vágner László is. Az 
Al Rayyan és az Al Gharafa 
összecsapása döntetlennel 
zárult a rendes játékidőben, a 
hosszabbítást követően az Al 
Rayyan 2-1–re győzött. 
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Katar–Irán, vezette: Szabó Zs. 
(dr. Varga, Viszokai)

Március-
ban kísérték 
utolsó útjára 
a 87 éves 
korában el-
hunyt egy-
kori kiváló 

játékvezetőt, Emsberger 
Gyulát. A tatabánya-
felsőgallai temetőben a 

gyászoló család mellett egyko-
ri és mai játékvezetők, labdarú-
gók, sportvezetők, sportolók, 
barátok rótták le kegyeletüket 
a magyar játékvezetés nagy 
egyénisége előtt. Rengeteget 
tett Tatabánya sportéletének 
fellendítéséért, számtalan elis-
merés mellett a város díszpol-
gárává is megválasztották. 

Júniusban hunyt el 55 esz-
tendősen Balajti János, akinek 
a neve az évek során szinte 
egybeforrt két kollegájáéval: 
Ábrahám, Balajti, Georgiu. 
Rangos élvonalbeli mérkőzé-
seket vezetett a baranyai trió. 
Futsalban is éveken át vállalt 
játékvezetői szerepet. Emlékü-
ket kegyelettel megőrizzük.
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Galán Roland 15 évet pallérozódott a játék-
vezetői pályán, mígnem beküzdötte magát az 
országos asszisztensi keretbe. A 31 esztendős 
fi atalember jelenleg a civil életben egy multi-
nacionális cégnél dolgozik technikusként.

– A miskolci körzeti JB-től 
indultam el, 2001-ben lettem a 
megyei első osztályú keret tagja. 
Egy évet kihagytam a sorkatonai 
szolgálat miatt, aztán újra folya-
matosan jártam asszisztálni az NB 
III-ba, ami közrejátszott abban 
a későbbi döntésemnél, hogy az 
oldalvonal mellől szeretném segíteni a kollégáimat. 
2006-ban megkaptam az év 30 év alatti játékvezetője 
címet a megyében. Két évvel később az NB III-ban 
vezettem mérkőzéseket, aztán a következő eszten-
dőben lettem utánpótlás asszisztens. Szeretném 
megköszönni az elnökség bizalmát és Hidasi Gyula 
mentoromnak a jótanácsokat. Köszönettel tartozom 
Fábián Mihály (több évtizede legjobb) barátomnak, 
Geró Gábornak, Pecze Istvánnak, Bognár Istvánnak, 
Kurmai Zoltánnak, Zvolenszky Lászlónak, Horváth 
Gábornak, Kálmán Imrének, Kujbus László-
nak, valamint az országos és a megyei 
kollégáknak, akik bíztattak és segí-
tettek. Külön köszönettel tartozom a 
páromnak és a szüleimnek.

A most 26 éves pécsváradi Botló Bélát annál 
is inkább régóta érdekelte a játékvezetés, 
mert édesapja is ezt a szakmát űzte. 

Közvetlenül az érettségit kö-
vetően, 2004-ben végezte el a 
játékvezetői tanfolyamot, majd 
évről évre vette a lépcsőfokokat 
a ranglétrán.

– A 2006-ban indult Talent-
program rendszeres résztvevője 
voltam. Utánpótlás játékvezető 
2010 tavaszától lettem, ősszel pedig felvételt nyer-
tem az utánpótlásképző akadémiára, ahol a haladó 
csoportba kaptam besorolást. Karakó Ferencen és 
rajtam kívül ide csak NB II-es játékvezetők ke-
rültek, így reménykedtem, hogy sikerül a feljutás. 
Azt a bizonyos lécet érzésem szerint a Pénzügyőr–
ESMTK mérkőzésen ugrottam át. 

Botló Béla ellenőrként is működik: 2008 januárja 
óta dolgozik Pécsen a Nemzeti Adó- és Vámhivatal-
nál revizorként, ahol magánszemélyeket és egyéni 
vállalkozásokat ellenőriz.

Bozó Zoltán három évvel azután, hogy 
Kelemen Attila sugallatára játékvezető lett, 
leérettségizett, németből felsőfokú C nyelv-
vizsgát tett, és abban az évben, 2007-ben be-
mutatkozott a Heves megyei első osztályban. 

Egy esztendővel később de-
bütált az NB III-ban az Ózd–
Vasas II meccsen (0-2). 

–  Az akkori megyei elnök, 
Kóródi László úgy gondolta, 
hogy mivel asszisztálni is sze-
retek, az NB III légkörének 
megszokása miatt nem csak 
vezetni küldött. A jó eredmények után 2009-ben 
utánpótlás-asszisztens lettem. Pályám során, mint 
mindenkit, engem is értek kisebb csalódások, de 
ezeknek nem tulajdonítottam nagy jelentőséget. A 
hibáim után megpróbáltam előre tekinteni, nem pe-
dig a múltban kalandozni. Bakit mindenki követ el, 
de a megfelelő konzekvencia levonása után nyu-
godtan kell végezni tovább a feladatainkat. Másfél 
év után sikerült az országos keretbe jutnom. 

Úgy gondolom, hogy nem egy konkrét mérkő-
zés után ugrottam meg a lécet, hanem a meccse-
ken alkotott összkép alapján kerültem fel. A civil 
életben az Ybl Miklós Építéstudományi Karán az 
építőmérnöki szakot végzem, azon belül a tűz– és 
katasztrófavédelmi szakirányban mélyedek el.

iii k lk lkk lléllléléé áiáiii

Galán Roland

Botló Béla
Karakó Ferenc

Bozó Zoltán

Bélátátá  an an a ananana nánálnananananaannnnnnna nánálnálnálánálnálnn lnn
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Kétségkívül villámkarrier az övé: Karakó 

Ferenc 2008 márciusában tette le a játékveze-
tői vizsgát Nyíregyházán, ahol azonnal kitűnt 
fi zikai felkészültségével. 

2009 őszén vezette le első 
NB III-as bajnokiját Berety-
tyóújfaluban, majd az év végi 
megyei játékvezetői bálon ő 
vehette át az év fi atal játékve-
zetőjének odaítélt Lengváry 
József-díjat. 

2010 őszén immár utánpótlás játékvezetőként 
állt helyt a BKV Előre–Vác Magyar Kupa-mérkő-
zésen. December óta tagja az országos keretnek, és 
azóta is aktív részese a Játékvezető Utánpótláskép-
ző Központnak. 

– Az elmúlt évben számos nehéznek ígérkező 
feladatot kaptam, amiket az ellenőrök véleménye 
alapján sikeresen oldottam meg. Két nappal ka-
rácsony előtt tudtam meg a hírt, azóta igyekszek 
az NB II-es játékvezetői keret tagjaként megfe-
lelni a kihívásoknak – mondta Karakó Ferenc.
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Felülmúlhatatlan bravúrt ért el 
Nyíregyházán, a VI. Sípmes-
terek Országos Fesztiválján 
a Heves Megyei Labdarúgó 
Szövetség Játékvezető Bizott-
ságának válogatottja. 

A kétnapos viadalon tizenkilenc 
megye, valamint a Budapesti Lab-
darúgó Szövetség együttese lépett 
pályára, s végül a hevesiek veretle-
nül, kapott gól nélkül lettek elsők. 

A HELASZ JB eredményei: 
–Pest 0-0, –Fejér 2-0, –Zala 3-0, 
–Somogy 0-0, –Békés 1-0, – Tol-
na 2-0, –Vas 1-0. 

A bajnokcsapat névsora: Var-
ga László kapus, Domoszlai János, 

Ducsai József Farkas 
Ádám, Jávorszki Zol-

tán, Kelemen 

Attila, Kis Zsolt, László Tamás, 
Szigetvári Zsolt, Tóth Zoltán, Var-
ga Gábor, Varga Lóránt mezőny-
játékosok, Jávorszki Zoltán és 
Szabó Sándor csapatvezetők.

Végeredmény: 1. Heves, 2. 
Vas, 3. Fejér, 4. Tolna, 5. Békés, 
6. Baranya, 7. Győr-Moson-
Sopron, 8. Nógrád, 9. Somogy, 
10. Szabolcs-Szatmár-Bereg, 
11. Borsod-Abaúj-Zemplén, 
12.  Veszprém, 13. Hajdú-
Bihar, 14. BLSZ, 15. Zala, 
16. Bács-Kiskun, 17. Jász-
Nagykun-Szolnok, 18. Pest, 
19. Csongrád, 20. Komárom-
Esztergom.

 
Kivédte a szemüket

Varga László „ketrece” egysze-
rűen bevehetetlen volt a tornán. 
Nem csak akkor határozott, ami-
kor kapuskesztyű van rajta, a síp-
pal is rutinosan bánik az NB II-es 
játékvezető.  

– Egerben kezdtem a labdarú-
gást. Tizenkilenc évesen, 1987-
ben cserekapus lehettem az NB 
I utolsó fordulójában lejátszott 
Eger–Pécs (1–1) bajnokin, de 
sajnos, az oldalvonalat nem si-
került átlépnem. Ezek után NB-s 

szinten a Honvéd Papp József 
SE, a Hatvan és a Füzesabony 
csapataiban sportoltam, majd 
1998 nyarán kerültem vissza a 
nevelőegyesületembe, ahol NB I 
B-s mérkőzéseken is állhattam a 
háló előtt. Szép emlékek fűznek 
még a mezőkövesdi évekhez, 
ahol már úgy szerepeltem, mint 
országos kerettag játékvezető. 

– Tizenhat éve, 1995 márciusá-
ban tettem le a játékvezetői vizs-
gát. A futsalosok táborát 2006 óta 
bővítem. Kapusként 1995-1996 
között hétszer kaptam meghívót a 
kispályás válogatottba. 

– A VI. Sípmesterek Országos 
Fesztiválján kiváló védekezéssel 
és jó csapatmunkával sikerült nul-
lára hozni a tornát. Kis csapatunk 
tisztában volt azzal, hogy nem 
mi vagyunk a torna esélyesei, de 
azt garantáltuk, hogy becsülettel 
tesszük a dolgunkat. Mindig a 
következő feladatra összpontosí-
tottunk, és ahogy haladtunk elő-
re mérkőzésről mérkőzésre, úgy 
kovácsolódott össze a csapatunk. 
Nagyszerű teamben mindenki tud-
ta mi a feladata, és a szombat esti 
„regenerálódás” is hasznára vált a 
társaságnak. Szinte megijedni se 
volt időnk, aztán azon vettük észre 
magunkat, hogy a kupát a magas-
ba emeljük. 
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Kapott gól nélküli hevesi diadal
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Varga László tisztában van a 
játékosok lelkivilágával

Hét mérkőzésen, 9–0-s gólkülönbséggel 
veretlenül nyerték a tornát a hevesiek

– Pistike, miért nem voltál iskolá-

ban tegnap?
– Tanár úr kérem, edzésre kellett 

mennem.
– Neked fontosabb a foci, mint 

az iskola?
– Bocsánat, de gondolnom kell a 

jövőmre is.
Zvolenszky László gyűjteményéből.
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A honlapunk 2005-ben szüle-
tett, mindvégig magánjellegű 
kommunikációs csatornaként. 

A lapot önerőből tartom fenn, 
ami az üzemeltetési költségektől 
kezdve a technikai háttér megte-
remtéséig minden terhet rám ró. 
Az utóbbi időben – mintegy két 
éve – Benkő Tamás volt főtitkár, 
jelenlegi megyei igazgató hatha-
tós erkölcsi támogatását élvezi 
a honlap, így cikkeink és anya-
gaink már a Sportszelet című 
megyei sporthetilapban, külön 
rovatként kapnak helyet. 

A Magyar Távirati Iroda mé-
dia-üzletágvezetőjeként a mé-
diában dolgozom, a televíziók, 
nyomtatott sajtó és internetes 
honlapoknak nyújtott hírszol-
gáltatás szerződéses hátterét, 
ügyfélgondozását végzem. Új-
ságíróként pedig rendszeresen 
publikálok a Go!Utazás maga-
zinban, ahol úti beszámolókat, 
utazási cikkeket írok, illetve a 
már említett Sportszelet játékve-
zetői rovatát vezetem, Hármas 
sípszó címmel. 

Játékvezetői pályafutásom 
2002-ben indult a PMLSZ-ben, 
és tavaly nyárig voltam a me-

gyei keret aktív tagja. Karrierem 
csúcsán a megyei első osztály-
ban működtem, illetve többször 
„lengettem” az NB III-ban is. 
Tavaly egy térdsérülés miatt 
hosszabb időt kellett pihenéssel 
töltenem, így Ádám Mihály JB-
elnök felajánlotta, hogy legyek 
az ellenőri keret tagja. Ezt el-
fogadtam, és azóta „átálltam a 
sötét oldalra”. Az aktív játékve-
zetéstől azonban nem vonultam 
vissza teljesen, futsalban még 
működöm.

A vállalkozásom 2007-ben 
indult. Akkor már évek óta jár-
tam Ausztriába egy ismerőshöz 
játékvezetői felszereléseket 
venni, mivel itthon nem lehe-
tett minőségi termékekhez jutni. 
Egy ilyen kiruccanás alkalmával 
jött velem két kolléga, és az úton 
sokat beszélgettünk arról, hogy 
miért nincs itthon is egy olyan 
cég, ahol egy helyen mindent 
meg lehet kapni, amire egy já-
tékvezetőnek szüksége lehet. 
Aztán ott, egy osztrák benzin-
kúton megszületett a nagy ötlet, 
csináljunk céget, és próbáljunk 
interneten értékesíteni. Hazaté-
résünk után kijártam a kálváriát, 
amivel egy ilyen cég megala-
kulása akkor tartott, mára már 
lényegesen egyszerűbb a sza-

bályozás. Megalakult a CHEL 
Bt., amiből egy év múlva a két 
kolléga kiszállt, én pedig CHEL 
Sport Kft. néven a jatekvezetes.
hu domain alatt továbbvittem a 
tevékenységet. 

Gyermekeim, a három éves 
Ajsa, és a két éves Dávid már 
megfertőződtek a játékvezetés-
sel. Pontosan tudják, hogy apa 
mikor megy meccsre, vagy ha a té-
vében foci megy, akkor csendben 
kell lenni. Ajsa lányom nemrég a 
születésnapjára kapott egy piros és 
sárga lapot ajándékba Perepatics 
Lillától, és azóta már nemcsak azt 
tanulta meg, hogyan használja – 
ha nem tetszik valami neki, simán 
felmutatja bárkinek és mondja 
„Kifelé!” – hanem alkalmazza 
is. És persze meg kell említenem 
a feleségemet, Krisztinát is, aki a 
háttérben összetartja a családot, 
és nagy nyugalommal viseli a 
kihívásokat, amivel ez 
a sokféle tevékeny-
ség jár.

Máté Attila
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Máté Attila itta Bede 
Ferenc szavait

Székely Ferenc 
lett az új elnök

A leköszönő Ádám Mihály 
helyett Székely Ferenc vezet-
heti a Pest megyei Játékveze-
tő Bizottságot a jövőben. A 
pmlszjb.hu tudomása szerint 
az új elnök munkáját Farkas 
Balázs, Oláh Gábor, Hadnagy 
Levente és Gaál Bence fogják 
segíteni, a küldő pedig tovább-
ra is Baráth Zoltán irodavezető 
marad. 
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Farkas Balázs „kalapot” 
váltott. A FIFA-kerettag futsal 
játékvezetőt egy kategóriával 
előkelőbb pozícióba rang-
sorolták az év elején, azaz a 
második szintre lépett előre.

 
– A történet januárban kezdő-

dik. Miután meghívást kaptam 
az MLSZ JB törökországi edző-
táborába – ami nagyon megtisz-
telő volt, hiszen asszisztensként 
a FIFA-kerettagokon kívül csak 
egy szűkebb kör számára volt 
hely –, Török Károllyal éppen 
arról beszéltünk, hogy remélhe-
tőleg nem fog ütközni a nemzet-
közi futsal küldéssel. Tévedtünk. 
Nem telt el sok idő, és mindket-
tőnk számára befutott az UEFA 
felkérése a táborral pontosan 
egyszerre kezdődő minitornákra. 
Természetesen nem volt kér-
déses a választás. A sors játéka 
úgy hozta, hogy én végül mégis 
Törökországba mentem,  csak 
néhány száz kilométerre voltam 

a magyar játékvezetők edzőtá-
borától.

Szakmailag eredményesnek 
mondható hetet tölthettem Izmir-
ben. Pedro Galan Nieto, az euró-
pai futsal játékvezetés irányítója 
volt az ellenőrünk, aki mind a 
négy résztvevő játékvezető szá-
mára plusz motivációt jelentett, 
hiszen a nagypályás szakághoz 
képest kevesebb küldés miatt ke-
vesebb a kitörési pont is. 

A nemzetközi mérkőzések 
mindig mindenkinek jól szok-
tak sikerülni – legalábbis ez a 
publikus verzió – így ezzel én is 
eldicsekedhetek, de az igazi pozi-

tív lezárás az ellenőri jelentések 
megérkezése után három héttel 
jött: az UEFA egy kategóriával 
feljebb, a másodikba sorolt át. 
Ezúton is köszönöm a családom 
türelmét, vezetőink támogatását 
és a kollégák segítségét.
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Lemaradt a táborról, mégis repült

Meglehetősen szűkös a női 
futsaljátékvezetők világpiaca: 
Európában öten, a világon 
pedig összesen tizennégyen 
FIFA-kerettagok. Köztük egyke 
magyarként Perepatics Lilla.

– A futball szeretetét édes-
apámtól örököltem, aki kivitt 
engem a teltházas stadionokba 
kiskoromban. Sportoló családban 
nőttem fel: édesanyám a tekében 

és hosszútávfutásban, test-
vérem pedig a BMX és 

motorsportban ért el 
nemzetközi szintű 
sporteredményeket.

Az 1. Női 
Világkupán 
a Spanyolor-
szág-Portu-
gália elődön-
tő vezetése 
jelentette szá-
mára a leg-
emlékezetesebb élményt. 

Lilla férjével, a szintén országos 
kerettag Márton Zsolttal hol külön, 
hol együtt járják a pályákat.

– Jól ismerjük egymás gyenge 
és erős oldalát. Szeretem benne, 
hogy ő is komolyan vesz minden 
meccset, bármilyen szintű, kor-
osztályú is legyen az.
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Farkas Balázs előtt meg-
emelték a „kalapot”
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A futsal megszállottjaA futsal megszállottja
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Perepatics Lilla

Kovács üti a vasat
 Kovács Gábor, a tavalyi, 

magyarorszá-
gi rendezésű 
futsal Európa-
bajnokság dön-
tőjének egyik 
játékvezetője 
idén két nem-
zetközi küldésnek tett eleget: 
február végén Marosvásár-
helyen volt Eb-selejtezőkön, 
márciusban pedig a madridi 
Interkontinentális Kupán 
járt. Ő lett a hazai NB I-es 
futsaledzők szavazata alapján 
az évad játékvezetője.

Új szerepben
A gyöngyösi Magyaror-

szág–Finnország mérkőzésen 
búcsúzott a futsal játékveze-
téstől Berta László és Dobó 
Gábor. Berta László 20 évet 
töltött el futsalbíróként, sok 
rangadót, több kupa- és bajno-
ki döntőt vezetett barátjával, 
Forgács Ákossal.

ek tett eleget: 

Azóta mindketten ellenőr-
ként járják a futsalpályákat
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Lemaradt a táborról, mégis repült
Gaál Gyöngyi, a 2007-es 
kínai vb bronzmérkőzésének 
játékvezetője ismét világbaj-
nokság aktív részese lehet. 

Az idei, németországi ver-
sengés június 26-án kezdődött, 
és a hat európai játékvezető 
egyike Gaál Gyöngyi. Koráb-
ban két-két alkalommal vett 
részt felnőtt Eb-n és U20-as 
vb-n, valamint UEFA-kupa 
döntőt vezetett, és a Bajnokok 
Ligája indulása óta mindkétszer 
ő dirigálta az egyik elődöntőt. 
Ezúttal a Lyon–Arsenal derbin 

bíráskodott,  asszisztensként 
dr. Kulcsár Judit  és Makkosné 
Petz Brigitta segítette a mun-
káját, a tartalék-játékvezető 
szerepét Urbán Eszter látta el. A 
vb előtt más szerepben járt Né-

metországban éljátékvezetőnk: 
a FIFA és az UEFA három éve 
közös programot (RAP) indított 
a játékvezetés irányításának és 
szakmai képzésének egysége-
sítése érdekében, ezúttal Düs-
seldorf adott otthont a külön-
böző szakterületeken dolgozó 
személyek továbbképzésének. 
Új területként jelent meg a já-
tékvezetés adminisztrációjának 
egységesítése. A hazánkat kép-
viselő Gyöngyi az előzőleg az 
UEFA által végrehajtott sikeres 
ellenőrzés magyarországi hely-
zetéről tartott prezentációt.
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Gaál Gyöngyi újra a vébén reagál

„Amikor elkezdtem a 
játékvezetést, még azt 
sem gondoltam, hogy 
megyei első osztályú meccset 
fogok egyszer vezetni, 
ez a mostani kijelölés pedig 
abszolút meglepetésként 
ért. ”

„Nagyon szeretem a labda-
rúgást, még akkor is, ha csak a 

szabadidőm kárára lehetek bíró, 
tavaly – néha hét közben is – 
összesen negyvenöt mérkőzést 
vezettem különböző osztályok-
ban és nemzetközi tornákon” – 
nyilatkozta az origo.hu-nak Kul-
csár Katalin azután, hogy átesett 
a tűzkeresztségen, azaz levezette 
élete első férfi  felnőtt NB I-es 
meccsét az élvonal utolsó for-
dulójában (Siófok–Bp. Honvéd 
1–3). Az üzleti tanácsadással 
foglalkozó cégnél tevékenyke-

dő közgaz-
dász tizenegy 
éves pályafu-
tás után jutott 
el idáig, ahol 
Farkas Ba-
lázs és Iványi 
István asz-
szisztált neki, 
a tartalék-
játékvezető 
pedig Botló 
Béla volt.
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Férfi as debütálás a zárófordulóbanFérfi as debütálás a zárófordulóban
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A Balaton-
partján fü-
rödhetett a 
méltató sza-
vakban

Hosszú évek óta a  hazai női 
topjátékvezető

Asszisztenshölgyek 
is az élvonalban

A 30. fordulóban nem 
pusztán Kulcsár Katalin bi-
zonyíthatott a másik nem első 
osztályú bajnokságában, két 
asszisztenshölgy is NB I-es 
küldést kapott.

MTK-Paks, v.: Oláh Gá-
bor (Márton Zsolt, Makkosné 
Petz Brigitta)

Szolnok-Zalaegerszeg, v.: 
Radványi Ádám (L. Tóth La-
jos, dr. Kulcsár Judit)  

– Ki lenne a legjobb magyar kapus?

–  Lékó Péter, ritkán mattolják.

– ...védő?

–  Lagzi Lajcsi, nehéz elmenni mel-

lette.
– ...középpályás?

– Stohl András, itt kedvére szágul-

dozhatna.

– ...csatár?

– Erdei Zsolt, egy az egyben minden-

kit megver...
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