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A szervezet döntéshozó testü-
letének sanghaji ülését köve-
tő sajtótájékoztatón a sport-

vezető kiemelte: a tornát júniusban 
és júliusban rendezik, a lebonyolítás-
sal és a részvevők kvalifi kációjával 
kapcsolatban azonban csak később-
re ígért pontos részleteket. Annyit 
elárult, hogy Európát nyolc együttes 
képviseli majd: a Bajnokok Ligája és 
az Európa Liga legutóbbi négy kiírá-
sának győztese, amennyiben pedig 
egy klub többször is győzni tudott, 
úgy ranglista alapján osztják tovább 
a helyeket.

Az afrikai, az ázsiai és az észak-
amerikai konföderációból három-há-
rom, a dél-amerikaiból hat klub 
in dulhat majd. Óceániának nincs 
garantált helye, a térségi Bajnokok 
Ligája győztesének a kínai bajnokkal 
kell selejtezőt játszania az indulásért.

A tervek szerint a 24-es mezőnyt 
nyolc háromcsapatos csoportra oszt-
ják, és az első helyezettek jutnak a 
negyeddöntőbe, ahonnan egyenes 
kieséses rendszerben folytatódik a 
küzdelem.

Sajtóhírek szerint a torna várhatón 
egymilliárd dolláros bevételt jelent 
a FIFA-nak, Infantino az összeggel 
kapcsolatban kiemelte: a szervezet 
pont ennyit szándékozik a női labda-
rúgás fejlesztésére fordítani az elkö-
vetkezendő négy évben. „A FIFA-nak 
jelentős bevétele lesz a tornából, de 
szeretném hangsúlyozni, hogy anya-
gi haszna már nem származik belőle, 
mert visszaforgatjuk a teljes összeget 
a sportágba” – mondta Infantino.

A testület ülésén döntöttek arról, 
hogy a FIFA 2024-es kongresszusán 
szavaznak a 2030-as vb-rendezésről. 
Az eddig ismert pályázók között sze-
repel Kína, illetve Dél-Amerikából 
is intenzíven érdeklődtek egy közös 
rendezés iránt, miként Anglia is tár-
sulna Írországgal, Észak-Írországgal, 
Skóciával és Walesszel közösen. A 
2022-es vb-t Katarban, a 2026-ost az 
Egyesült Államokban, Kanadában és 
Mexikóban rendezik.

Spanyol fölény a klubvébén

Az első FIFA-klubvilágbajnokságot 
(amelyen a hat kontinens bajnok 
klubjai vettek részt) 2000 január-

jában tartották meg Brazíliában. A 
FIFA szándéka az volt, hogy a Világ-
kupa helyébe lépjen a rendezvény (az 
utóbbi ismert még Toyota Kupaként 
is, amit Tokióban rendeztek meg min-
den évben az európai és dél-amerikai 
bajnok részvételével). A torna nem 
volt népszerű Európában, de ennek 
ellenére 2001-ben a második kiírás 
helyszínének Spanyolországot jelöl-
ték meg 12 csapat részvételével. Ezt 
a kiírást végül törölték a FIFA marke-
tingpartnerének, az ISL összeomlása 
miatt. Az eseményt 2003-ban tervez-
ték megtartani, sikertelenül. A FIFA 
végül egyeztetett a csapatokkal és 
a Toyota Kupával, majd összevonta 
a két eseményt, a második klubvi-
lágbajnokságot Japánban rendezték 
meg 2005. december 18-án, azóta 
minden évben sorra kerül.

Az eddig rendezett 15 klubvébét 
a spanyol csapatok uralták, a Real 
Madrid az előző öt kiírásból négyet 
megnyert, zsinórban pedig három 
trófeánál tart. A sorozat viszont meg-
szakad, hiszen az FC Liverpool nyerte 
a 2018–19-es Bajnokok Ligáját. A mad-
ridi négy trófea mellett az FC Barcelo-
na hármat megnyert, a legsikeresebb 
nemzetek sorában Brazília négy, míg 
Olaszország két elsőséggel következik.

Európa és Dél-Amerika 
legjobbjai

A klubvilágbajnokság elődjét Hen-
ri Delaunay, az UEFA első főtitkára 
alkotta meg, amely azt volt hivatott 
eldönteni, hogy melyik a világ leg-

jobb csapata (Európa és Dél-Amerika 
vált a labdarúgóvilág legjobb konti-
nenseivé). Európának már megvolt 
az európai bajnok klubok kupája, 
de Dél-Amerikában nem volt hason-
ló rendezvény. Ezért a dél-amerikai 

Confederación (a CONMEBOL elődje) 
létrehozott egy hasonló versenyso-
rozatot, és elnevezte a dél-amerikai 
függetlenség hőseiről. A Copa Liber-
tadores idézte elő a klubvilágbajnok-
ság megvalósítását.

Az első mérkőzést 1960-ban a Real 
Madrid és az uruguayi Peñarol között 
rendezték. 1960-tól 1979-ig a Világ-
kupát oda-visszavágós rendszerben 
játszották. A rendezvény sikerének 
köszönhetően a Toyota lett a szponzor 
az 1980-as kiírástól kezdődően, a ver-
senyt pedig mindig egy mérkőzésen 
bonyolították le semleges pályán, a 
Toyota hazájában, Japánban. A kupát 
2004-ben játszották le utoljára, mely-
nek helyébe a FIFA-klubvilágbajnok-
ság lépett 2005-től.

Katar, majd Kína

A következő két klubvilágbajnoksá-
got Katarban fogják megrendezni, a 
2021-esnek pedig Kína lesz a házigaz-
dája. Az ideit december 11–21. között 
Dohában rendezik, a hét részvevőből 
öt már ismert. Az elődöntőben csatla-
kozik az UEFA Bajnokok Ligája győz-
tese, az FC Liverpool, illetve a Copa 
Libertadores idei aranyérmese (no-
vember 23-án rendezik a döntőt a bra-
zil Flamengo és az argentin River Plate 
között). Már az első körben pályára lép 
az óceániai BL győztese, az új-kaledó-
niai Hienghéne Sport, illetve a házi-
gazda szerepét betöltő, a 2018–19-es 
Katar Stars League győztese, az Al 
Sadd. A második körben a CONCACAF 
(Észak- és Közép-amerikai, Karibi Lab-
darúgó-szövetségek Konföderációja) 
bajnoka, a mexikói Monterrey, az af-
rikai BL győztese, a tunéziai Espéran-
ce Tunis, illetve az ázsiai BL győztese 
(a döntő első mérkőzését november 
9-én, a visszavágót pedig 24-én rende-
zik a szaúd-arábiai Al-Hilal és a japán 
Urawa Red Diamonds között).

Monstrummá  nő a klub-vb
2021-ben Kínában lesz az első 24 csapatos torna

• Gianni Infantino, a 
Nemzetközi Labdarú-
gó-szövetség (FIFA) 
elnöke bejelentette: 
2021-ben Kínában 
rendezik meg az első, 
24 csapatosra bővített 
FIFA-klubvilágbajnok-
ságot.
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A legutóbbi három klub-vébét 
a Real Madrid nyerte
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