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A SEPSI OSK ELNÖKE SZERINT AZ ELIT LIGÁNAK „VETIK MEG AZ ÁGYÁT” EGY HARMADIK SOROZATTAL

Új klubtornát indít 2021-től az UEFA

Régi-új terepen. A Kolozsvári CFR korábban döntős volt az UEFA harmadik számú tornáján

Jóváhagyta egy harmadik nemzet-
közi klubtorna létrehozását az Eu-
rópai Labdarúgó-szövetség (UEFA) 
végrehajtó bizottsága. Az új sorozat 
2021-ben indul.
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A Bajnokok Ligája és az Európa Liga 
mellett egy harmadik nemzetkö-
zi klubtornát is útnak indít 2021-

ben az Európai Labdarúgó-szövetség 
(UEFA). Az új sorozat létrehozására vo-
natkozó elképzelésekről már korábban 
is beszámoltunk, a szervezet végrehajtó 
bizottságának jóváhagyása után viszont 
immár a versenykiírás is körvonalazó-
dott. A dublini ülésükről kiadott köz-
lemény alapján az EL2 projektcímmel 
ellátott viadal főtábláján – a BL és az 
EL mintájára – 32 csapat szerepel majd, 
akik nyolc kvartettbe sorsolva küzdenek 
az egyenes kieséses szakaszba jutásért. 
A nyolcaddöntők előtt lesz még egy 
plusz forduló, ahol a csoportok máso-
dik helyezettjei az Európa Liga kvartet-
tek harmadik helyezettjeivel mérkőznek 
meg a továbbjutásért. Ezzel párhuzamo-
san különben a 2021–2024-es időszakra 
az Európa Ligába is beiktatnak egy plusz 
kieséses szakaszt, amikor az EL-csoport-
másodikok fognak a BL-csoportharma-
dikokkal játszani. Az új sorozatban ösz-
szesen 141 összecsapással számolnak, 
a végső győztes pedig EL-indulási jogot 
kap az azt követő szezonra.

A sportág kontinentális vezetője, 
Alek sander Ceferin szerint az új torna le-
hetőséget teremt arra, hogy több orszá-
gos szövetség és csapat versenghessen 
egymással. „Az új sorozat révén az UEFA 
klubtornarendszere minden korábbinál 
befogadóbbá válik. Az európai klubok 
egyesületével folytatott párbeszéd ré-
vén született meg az elképzelés, mert a 
klubok részéről nagy igény mutatkozott 
arra, hogy több esélyük legyen nagyobb 
rendszerességgel nemzetközi tornán 
részt venniük” – idézte az UEFA első em-
berét a közlemény.

Az ülésen azt is leszögezték, hogy a 
BL-meccseket 2021-től is változatlanul 
kedden és szerdánként rendezik majd, 
az új sorozatban pedig az EL-hez ha-
sonlóan csütörtökönként lépnek pá-
lyára a csapatok. A döntőket egyazon 
héten játsszák majd le – az EL2-ben 
szerdai napon, az EL-ben csütörtökön, 
a BL-ben pedig szombaton lesz fi nálé a 
szezon végén.

Az UEFA elképzelései szerint a harma-
dik torna létrehozásával a jelenlegi hu-
szonhat helyett legalább harmincnégy 
ország képviselve lesz a főtáblákon, de 
a csatolt nevezési ív alapján még nem 
egyértelmű, hogy például Románia vagy 
Magyarország hány csapattal nevezhet 
majd. Az már biztosnak tűnik, hogy 
lesz három selejtezőkör, valamint egy 
playoff szakasz, ahol szokás szerint az 
úgynevezett UEFA-koeffi  ciens alapján 
emelik majd ki az együtteseket.

Intertotó újragondolva
Ez nem az első alkalom, hogy a két eu-
rópai klubtorna mellé egy harmadik 
sorozatot is indítanak, hiszen korábban 
az Intertotó-kupa volt az, amely nemzet-
közi szereplést kínált a kisebb csapatok-
nak is. Azt 1961-től a nyári „holtszezon-

ban” szervezték, hogy a fogadóirodák 
kínálata ne maradjon üresen. Az UEFA 
csak 1995-ben vette át az addigi ma-
gánsorozatot, de 2008-ban végleg meg-
szüntették. Addig azonban a romániai 
csapatok jól szerepelt, 2005-ben például 
a Kolozsvári CFR döntős volt, de a Kons-
tancai Farul és a Besztercei Gloria is ját-
szott fi nálét. A Galaci Oțelul 2007-ben és 
a Vaslui pedig 2008-ban – többedmagá-
val – meg is nyerte az Intertotó-kupát és 
ezáltal lehetőséget kaptak az UEFA-ku-
pa-szereplésre.

Megbújó kasztosítás
„Alapvetően az ilyen típusú megmé-
rettetésekre akár még szükség is lehet. 
Kérdés, hogy ebben a nagyon sűrű prog-
ramban hogyan illeszthető be még egy 
nemzetközi kupa” – vélekedett lapunk-
nak Csinta Samu. A Sepsiszentgyörgyi 
Sepsi OSK elnöke rámutatott, egy hoz-
zájuk hasonló klub számára egy ilyen 
fajta tornán való szereplés jó „bemelegí-
tés lenne”, hiszen még nem tartoznak a 
nemzetközi élvonalba, de már kacérkod-
nak a gondolattal. Egy ilyen torna ugyan-
akkor mindenféleképp plusz anyagi 
terheket és logisztikai feladatokat ró a 
részvevőkre, ezért például ha jövőre in-
dítanák és a háromszékiek is szereplési 
jogot nyernének, akkor költségvetésileg 
nem lennének felkészülve rá. „De egy 
év múlva már lehet, hogy mást mondok. 
Ha úgy kezdesz el szervezni egy követke-
ző idényt, hogy ez is benne lehet a pak-
liban, akkor más léptékekben gondolko-
zol, másféle ajánlattal tudsz megkeresni 
reménybeli támogatókat, de ebben a pil-
lanatban felelőtlen vállalás lenne a ré-
szünkről” – magyarázta. Hozzátette, azt 
viszont el tudja képzelni, hogy egy olyan 
klubnál, ahol a nemzetközi kupaszerep-
lés legalább középtávú célként meg van 
határozva, egy ilyen új típusú kezdemé-
nyezés akár még hasznos is lehet.

„Én a Sepsi OSK szemszögéből kezelem 
a helyzetet, de gondoljunk bele, ha egy 
nyugat-európai, jobb lehetőségekkel ren-
delkező, ugyanakkor már magasabb régi-
ókat megjáró klub kerül ebbe a helyzetbe. 
Az nem biztos, hogy tapsikol az ilyenfajta 
kihívásnak, mert egyrészt az igényszint-
jük alatt van, de mégis kötelezettséget ró 
rájuk” – mondta Csinta Samu, aki szerint 

sok csapat el fog gondolkozni, ha ilyen ki-
hívás elé kerül, hogy elbírja-e.

A klubvezető úgy véli, hogy régebben, 
amikor kevesebb tétmeccset játszottak a 
csapatok, akkor másként viszonyultak a 
különböző kupákhoz. Neki most az a be-
nyomása, hogy az UEFA ezt elsősorban 
üzleti szándékkal találta ki, hiszen ez kü-
lönböző szponzori és televíziós bevétele-
ket jelent.

„Ha meredeken akarunk fogalmaz-
ni, akkor az ilyen típusú tornák beveze-
tése, menedzselése, kommunikációja 
számomra inkább azt üzeni, hogy azt a 
fajta elit ligát akarják kivitelezni, amiről 
nyilván lassan a Bajnokok Ligája szól, 
és a futballtudáson túl elsősorban a gaz-
dasági kapacitásra fókuszál. Ha viszont 
emellé azt mondjuk, hogy az a cél: minél 
több ország vegyen részt, akkor ez nem 
igaz” – ecsetelte. Csinta ezt álságosnak 
tartja, mivel a jelenlegi trendek, a BL és 
az EL kvalifi kációs rendszere, a nagy fut-

ballnemzetek számára biztosított helyek 
száma sokkal inkább azt bizonyítja, hogy 
egyfajta elitkategóriát akarnak létrehozni 
és úgymond másod-harmadrangú „ku-
pácskákat” a többiek számára, hogy ők 
se maradjanak nemzetközi szereplés nél-
kül. „Nekem nem azt üzeni, hogy a sze-
replés lehetőségét szélesítik, hanem in-
kább egyfajta kasztoknak a beállítását és 
bebetonozását, hiszen ezek között nincs 
és nem is látom, hogyan lehetne átjárást 
biztosítani. Lassan ott tartunk, hogy bi-
zonyos országok bizonyos kupákig lesz-
nek hitelesítve, és csak valami egészen 
kivételes szerencse és véletlen folytán 
juthatnak magasabb rangú és értelem-
szerűen több pénzt hozó kupába. Annak 
próbálja megvetni az ágyát, hogy a nagy 
futballnemzetek, az elit országok számá-
ra eladható módon, jobban kommunikál-
ható formában kialakítsanak egy külön 
ligát. Kicsit olyan, mint az Európai Unió: 
ott is vannak egyenlőek és egyenlőbbek” 
– állapította meg a klubvezető.
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Medgyesi térvesztés
A Medgyesi Gaz Metan 2-1-re kikapott 
vasárnap este az FCSB vendégeként az 
élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 17. 
fordulójában, ezért 26 ponttal maradt 
az összetett ötödik helyén. Három 
ponttal lemaradt attól a Craiovától, 
amelyik ugyanaznap 1-0-ra nyert 
otthon az osztályozót jelentő 12. helyen 
tanyázó Călărași ellen. A medgyesiek 
veresége azt is jelenti, hogy a Sepsi 
OSK már csak két ponttal marad el 
tőlük, az összetettben második FCSB 
ugyanakkor változatlanul két pont 
hátrányból követi a listavezető Kolozs-
vári CFR-t (36 pont). A csapatoknak 
most nem lesz ideje pihenni, mától 
ugyanis már a 18. fordulót rendezik 
Voluntari–Hermannstadt (kedd, 17.30), 
Dinamo–Kolozsvári CFR (kedd, 20), 
Medgyes–Viitorul (szerda, 17.30), Sepsi 
OSK–FCSB (szerda, 20), Călărași–Astra 
(csütörtök, 14), Botoșani–Iași (csütör-
tök, 17) és Chiajna–Craiova (csütörtök, 
20) párosítás szerint.
 
Sorsoltak a Román Kupában
Az Aradi ICIM lesz az országos bajnok 
Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC ellenfele a 
női kosárlabdázók Román Kupájának 
második körében. A tegnapi sorsolás 
alapján még Târgoviște–Szatmárné-
meti, Kézdivásárhely–Brassói Olimpia 
és Konstancai Phoenix–Alexandria 
párosítás szerint lépnek pályára a csa-
patok a február 27-én és március 6-án 
rendezendő meccsek alkalmával. A 
győztesek március végén négyes döntőt 
játszhatnak a serlegért.
 
Ifjúsági-Eb-t rendezhet Magyarország
Magyarország és Szlovénia közösen 
rendezheti meg a 2021-es U21-es labda-
rúgó-Európa-bajnokságot – hozta nyil-
vánosságra tegnap az UEFA. A korosz-
tályos tornán 12 csapat vesz majd részt, 
akik a tervek szerint Székesfehérváron, 
Szombathelyen és Budapesten, illetve 
Celjében, Ljubljanában és Mariborban 
lépnek pályára. A magyar és a szlovén 
válogatott rendezőként automatikusan 
ott lesz a tornán, tehát nem vesz részt a 
jövő ősszel induló Eb-selejtező sorozat-
ban, az Európa-bajnokságig kizárólag 
felkészülési mérkőzéseken lép pályára. 
A 2021-es Eb nyitómérkőzését Ljublja-
nában, a torna döntőjét Magyarorszá-
gon rendezik. Jövőre, mint ismeretes, 
Olaszországon lesz az ifi k Eb-je, arra 
pedig Románia együttese is kijutott.
 
Bevezetik a videobírót
a Bajnokok Ligájában
Az Európai Labdarúgó Szövetség 
(UEFA) végrehajtó bizottság a tegnap 
ügy döntött, hogy már a Bajnokok 
Ligája idei szezonjának kieséses sza-
kaszában, azaz jövő év februárjában 
bevezeti a videobíró-rendszert (VAR). 
A technikát 2019-ben az Európa Li-
ga-döntőben, Nemzetek Ligája négyes 
döntőjében és a U21-es Európa-bajnok-
ságon is alkalmazni fogják. A BL-ben 
eredetileg csak a következő szezonban 
akarták bevezetni, de a bírói tévedések 
arra késztették a sportági szervezetet, 
hogy előrehozza a VAR bemutatkozását 
a legrangosabb európai klubtornában. 
Az UEFA egyébként tegnap sorsolta az 
NL-elődöntők párosításait, melynek 
eredményeként június 5-én Portugália–
Svájc, másnap pedig Hollandia–Anglia 
összecsapást rendeznek. A négyes 
döntőnek, mint ismert, Portugália ad 
otthont. A fi nálé június 9-én lesz, a 
győztes pedig 7,5 millió euróval gaz-
dagszik.

 » „Nekem nem azt üzeni, 
hogy a szereplés lehetőségét 
szélesítik, hanem inkább egy-
fajta kasztoknak a beállítását” 
– véli a Sepsi OSK-t irányító 
Csinta Samu.




