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A CIES összesen 35 bajnok-
ság adatait vetette össze, 
és arra a következtetésre 

jutott, hogy a svéd élvonalbeli baj-
nokságban, az Allsvenskanban a 
mérkőzések ideje alatt átlagban 
közel 60 százalékban (59,7%) van 
játékban a labda. A svédeket ke-
véssel lemaradva a hollandok 
követik (59,5%), az élmezőnybe 
továbbá a finn (57,7), a dán (57,4) 
és a fehérorosz (57,3) bajnokság, a 
topligák közül pedig a Bundesliga 
(57,1) és a Ligue 1 (56,7) tartozik. 
A másik véglet a cseh bajnokság, 
ahol ez az arány mindössze 50,2 
százalék.

A kluboknál a svéd GIF Sunds-
vall vezet, amelynek mérkőzésein 
63,2 százalékot tesz ki a hasznos 
játékidő, a második és a harmadik 
helyen a holland AZ Alkmaar (62,9), 
illetve a svéd Helsingborg (62,8) áll, 
míg az utolsó pozíciókban három 
spanyol csapat, a Rayo Vallecano 
(46,2), a Getafe (45,9) és az Alcorcon 
(45,8) található. Ami a top 5 európai 
bajnokságot illeti, itt a Bayern Mün-
chen mérkőzésein a legmagasabb, 
62 százalék az eff ektív játékidő, a 
németeket az Olympique Lyon (61,5) 
és a Paris Saint-Germain (60,7) kö-
veti.

A magyar bajnokság meglehe-
tősen előkelő, a 11. helyen áll 55,8 
százalékkal, ez magasabb, mint a 
Serie A-ban (55,6), a Premier League-
ben (55) és a La Ligában (53,3) mért 

statisztikák. Az NB I-ben második 
helyezett Mezőkövesd meccsein 59,6 
százalékban van játékban a labda, 
említésre méltó, hogy ennél jobb 
számokkal a topligák közül a PL-
ben csak a Manchester City (60,3), 
a La Ligában az FC Barcelona (60), 
a Bundesligában a Bayern München 
(62) és az RB Leipzig (59,8), a Ligue 
1-ben pedig a Lyon (61,5) és a Paris 
SG (60,7) rendelkezik, a Serie A-ban 
viszont egyetlen csapat sem elő-
zi meg. A Mezőkövesdet az Újpest 

(57,8) és a Ferencváros (57,5) követi, 
míg az utolsó helyen a Honvédot ta-
láljuk 52 százalékkal.

A román bajnokság a ranglista 
második felében, a 27. helyen tar-
tózkodik, az 1. Liga mérkőzésein 
53,1 százalékban van játékban a lab-
da, ezzel éppen a spanyol élvonal 
mögött foglal helyet, de a német és 
az olasz másodosztályban is jobb 
adatokat mértek. Az élen az Astra 
áll 57,4 százalékkal, megelőzve a Vi-
itorult (56,3) és a Voluntari-t (56,1), 

míg a tabella végén a Dinamo van, 
amely még az 50 százalékot sem 
éri el (49,7). A Sepsi OSK a hatodik 
(53,2), a címvédő Kolozsvári CFR 
pedig a 11. helyet (52,2) foglalja el 
ebben a rangsorban.

Az európai kupasorozatokban, 
a Bajnokok Ligájában és az Európa 
Ligában 57,1, illetve 55,3 százalékra 
tehető az eff ektív játékidő. A Brugge 
meccsein látványosan nagy arány-
ban, 66,2 százalékban van játékban 
a labda.
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A magyar–francia duó a vasárna-
pi döntőben 6:1, 6:3-ra legyőzte 

a cseh Barbora Strycovát és a tajvani 
Hszie Szu-vejt. A soproni teniszező 
sorozatban harmadik, francia társa 
második vb-döntőjét vívta. Kettejük 

idei legnagyobb sikere a Roland Gar-
ros megnyerése volt, míg az Australi-
an Openen döntőt játszottak.

„Még nem fogtuk fel Kikivel, hogy 
milyen nagy bajnokok közé kerültünk, 
megtiszteltetés itt állni. Köszönet min-
denkinek a csapatunkból a támogatá-
sért” – mondta a díjátadó ünnepségen 
a 23. páros trófeáját begyűjtő Babos Tí-
mea, miután Mladenoviccsal együtt a 

magasba emelte a Martina Navratilova 
Kupát, amelyet a névadó csehszlovák–
amerikai sztártól vettek át.

A veretlenül világbajnoki címet 
szerzett duó – amely kilencedik torna-
győzelmét aratta együtt – a trófea mel-
lé 700 ezer dollárt kapott. A részvételi 
díjjal és megnyert csoportmeccsekkel 
együtt Babosék összesen egymillió 
dollárt kasszíroztak Sencsenben.

A magyar teniszező úgy érzi, 
Mladenoviccsal remekül kiegészítik 
egymást, erősítik egymás erényeit, 
miközben elfedik a másik gyengéit, 
de mégsem ezt említi elsősorban si-
kereik okaként. „Ha valamit ki lehet 
emelni – mert sokan tudnak együtt 
jól játszani –, amiben mi különlege-
sebbek vagyunk, az az, hogy ennyire 
jóban vagyunk és ennyire össze tu-
dunk tartani.”

Babos karrierje 23. tornáját nyerte 
párosban, és mint meg is erősítette, 
korábbi világelsőként, évek óta top 
10-esként a minél rangosabb trófeák 
gyűjtése motiválja.

Babos győzelme a jövő évi olim-
pia tekintetében is nagyon fontos. 
Amennyiben a kvalifi kációs időszak 
végén, 2020. június 8-án a legjobb tíz 
között jegyzik a párosok világrang-

listáján – és szinte elképzelhetetlen, 
hogy ne így legyen –, automatikusan 
kvótát kap, és választhat maga mel-
lé egy magyar teniszezőt, akit vihet 
Tokióba.

Játékban a labda
Előkelő helyen a magyar élvonal, középmezőnyben a román

• A svájci székhelyű Sporttudományok Nem-
zetközi Központja (CIES) múlt héten közzétett 
tanulmányában azt vizsgálta, hogy az európai 
bajnokságok jelenlegi szezonjában átlagban 
mennyi időt van játékban a labda a mérkőzé-
seken. Az InStat adataiból kiderült, hogy a 
svéd élvonalban a legfolyékonyabb a játék, 
míg Csehországban a legrosszabb arányokat 
kapták. Megnéztük, mi a helyzet a topligákban, 
illetve a román és a magyar pontvadászatban.

Kiemelkedő számokkal rendelkezik 
a Mezőkövesd
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A hét párosa: Babos–Mladenovic
• A címvédő Babos Tímea és Kristina Mladenovic nyer-
te meg a 14 millió dollár összdíjazású sencseni tenisz 
WTA-világbajnokság páros versenyét. A magyar játékos 
sorozatban harmadik vb-trófeáját szerezte meg.

Babos Tímea tornagyőzelmei párosban 

2012 – Birmingham (partner: Hszie Szu-vej, tajvani)
2013 – Bogota (Mandy Minella, luxemburgi)
2013 – Monterrey (Date-Krumm Kimiko, japán)
2013 – Marrákes (Mandy Minella)
2013 – Szucsou (Michaella Krajicek, holland)
2013 – Taskent (Jaroszlava Svedova, kazah)
2014 – Sydney (Lucie Safarova, cseh)
2014 – Kuala Lumpur (Hao Csing-csan, tajvani)
2015 – Dubaj (Kristina Mladenovic, francia)
2015 – Marrákes (Kristina Mladenovic)
2015 – Róma (Kristina Mladenovic)
2017 – Sydney (Anasztaszija Pavljucsenkova)
2017 – Rabat (Andrea Hlavackova, cseh)
2017 – Quebéc (Andrea Hlavackova)
2017 – Taskent (Andrea Hlavackova)
2017 – Moszkva (Andrea Hlavackova)
2017 – Szingapúr, világbajnokság (Andrea Hlavackova)
2018 – Australian Open (Kristina Mladenovic)
2018 – Birmingham (Kristina Mladenovic)
2018 – Szingapúr, világbajnokság (Kristina Mladenovic)
2019 – Isztambul (Kristina Mladenovic)
2019 – Roland Garros (Kristina Mladenovic)
2019 – Sencsen, világbajnokság (Kristina Mladenovic)




