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Bemutatták a katari focivilágbajnokság hivatalos logóját
T

öbb mint három évvel a katari foci-vb kezdete előtt bemutatták a
torna hivatalos logóját. A sorrendben
22. világbajnokság emblémája emlékeztet az összetartozásra, miközben

jellegzetes arab motívumok is megtalálhatók benne. A kanyarok egyszerre
emlékeztetnek a sivatagi dűnékre és a
nyolcas számra, ugyanis ennyi stadionban rendezik majd a meccseket, to-

vábbá az arab kendőre is asszociál az
embléma. Ez lesz az első világbajnokság, amit nem nyáron, hanem télen
rendeznek. A katari vb 2022. november
21-étől december 18-áig fog tartani.
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A hét rekordja: 5,5 milliárd euró
A

Deloitte könyvvizsgáló cég
számításai szerint az öt európai élbajnokság labdarúgóklubjai
rekordot jelentő 5,5 milliárd eurót
költöttek el a múlt hét elején véget
ért nyári átigazolási piacon. Ez az
összeg mintegy 900 millió euróval
meghaladta a korábbi, tavaly beállított rekordot. A költekezésben
ezúttal is az angol Premier League
klubjai jártak az élen 1,55 milliárddal, miközben nettó kiadásuk 635
millió volt.

Az angol klubcsapatokat a spanyolok követték 1,37 milliárddal, a
La Liga együttesei először lépték át
az egymilliárdos határt. Ezután sorrendben az olaszok (1,17 milliárd),
a németek (740 millió) és a franciák
(670 millió) következtek.
Dan Jones elemző hozzátette, az
európai topbajnokságokban szereplő
klubok jobb pénzügyi lehetőségeiknek köszönhetően nem kényszerültek legjobb játékosaik eladására.
Kiemelte, hogy sztárigazolásban így

sem volt hiány: a Benfi ca 126 millió
eurót kapott Joao Felixért az Atlético
Madridtól, amely 120 millióért adta
el Antoine Griezmannt az FC Barcelonának. A harmadik csúcsigazolás
Eden Hazard volt, akiért a Real Madrid 100 milliót fizetett a Chelsea-nek.
Dan Jones hangsúlyozta, a Premier League-ben – ahol már augusztus
8-án lezárult az átigazolási piac – kismértékben elmaradtak a rekordtól,
míg az angol klubok nettó kiadása
2015 nyara óta a legalacsonyabb volt.

A hét száma: 42
A

Gázai övezet labdarúgó-bajnokság nyitófordulójában a Sabab
Hanjunisz és az Ittihad Hanjunisz csapott össze múlt héten. A találkozó második játékrészének kezdetén elment
az áram a stadionban, és mivel esti
meccs volt, az aréna teljes sötétségbe
borult. A játékvezető azonnal félbeszakította a találkozót, és várt, hogy a
szervezők oldják meg a problémát.
A karbantartó személyzet előbb
nem találta meg a stadion világítá-

▴

sával megbízott személyt, majd az
irányítószoba kulcsát sem találták.
42 percet kellett várni, amíg sikerült
újra fénnyel betölteni a stadiont, ez
idő alatt azonban a játékvezető órája nem állt meg, így végül 42 perces
hosszabbítást rendelt el. A találkozónak egyébként az volt a legizgalmasabb pillanata, amikor felmutatták a
42 percet mutató táblát az oldalvonal
mellett, mivel a végeredmény 0–0
lett.
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TEREMLABDARÚGÁS
1. Liga, 2. forduló: szeptember 16-án, hétfőn 18 órától FK Székelyudvarhely–Temesvári Informatica.

NŐI KÉZILABDA
A osztály, C csoport, 2. forduló: szombaton Székelyudvarhelyi NKK–
CSU Târgoviște.
D csoport, 2. forduló: szombaton Resicabányai CSU–Marosvásárhelyi
VSK.

LABDARÚGÁS
1. Liga, 9. forduló: pénteken 21 órától Kolozsvári CFR–FC Voluntari;
szombaton 18.30-tól Chindia Târgoviște–Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK.
2. Liga, 7. forduló: szombaton 11 órától FK Csíkszereda–Temesvári
Ripensia.
3. Liga, 5-ös csoport, 4. forduló: pénteken 17 órától Székelyudvarhelyi
FC–Tordai Arieșul.

JÉGKORONG
Erste Liga, alapszakasz: pénteken 19 órától Ferencváros–Gyergyói HK;
szombaton 18.30-tól Csíkszeredai Sportklub–Schiller Vasas; vasárnap
18 órától Dunaújvárosi Acélbikák–Gyergyói HK; 18.30-tól Csíkszeredai
Sportklub–Brassói Corona; szeptember 16-án, hétfőn 19.30-tól Debreceni EAC–Gyergyói HK.

Eredmények, beszámolók, értékelések
a szekelyhon.ro honlapon, illetve a napilapban.

Még több sport online

Joao Felix ▴ FORRÁSOK: FACEBOOK
●

Antoine Griezmann

Kiadja a Príma Press Kft. ISSN: 2668-0890

●

Szerkesztő: Zátyi Tibor

Eden Hazard

a

on

Hírek, tudósítások, elemzések és interjú k a szekelyhon.ro/sport oldalon.

